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Till Statsrådet chefenoch
för Justitiedepartementet

Regeringen bemyndigade den 25 1993 chefen för Justitiedeparte-mars
tillkalla kommitté bestående högst ledamötersju medmentet att en av

uppdrag frågor rörande trygghet i lokalsamhälletöveratt samt attse
besluta sakkunniga, sekreterare och biträdeexperter, annatom
kommittén.

Med stöd bemyndigandet förordnade departementschefen den 1av
maj 1993 ledamöter i kommittén riksdagsledamoten Jerry Mar-som
tinger, ordförande, riksdagsledamöterna Kjell Eldensjö, Alf Eriksson,
Ingbritt Irhammar, Gunnar Nilsson Siwoch Persson oppositions-samt
rådet Ingegerd Karlsson.

Som sakkunnig tillkallades samtidigt avdelningschefen Bengt Frih
och generaldirektören Marianne Håkansson, räddnings-expertersom
direktören Lars Bjergestam, länspolismästaren Lars Engström,
departementsrâdet Claes Kring, rektorn Göran Lindberg, förbundssek-

Anita Sundin, direktören Hans Wermdalen, departements-reteraren
Öhrström.rådet Fredrik Wersäll och ämnessakkunnige Mats

Rättschefen Nordling förordnadesLotty den 17 maj 1993 expert.som
ÅbergHovrättsassessom Kazimir förordnades 28den maj 1993 som

samtidigt Fredrik Wersäll entledigades.expert som
Till sekreterare förordnades den 1 maj 1993 f.d. departementsrâdet

Börje Alpsten.
Kommittén har antagit Trygghetsutredningen.namnet
Utredningen överlämnar härmed delbetänkandet SOU 1994:122

Trygghet brott i lokalsamhället, Kartläggning, principiellamot syn-
punkter och förslag.
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Alf Eriksson, Ingbrittyttrandenbetänkandet fogas särskildaTill av
Gunnar Nilsson.Irhammar, Ingegerd Karlsson och

frågor.med övriga Siktetfortsätter sitt uppdrag ärUtredningen
slutbetänkande 1995.inställt årpå ett

augusti 1994Stockholm i

MartingerJerry

Alf Eriksson Ingbritt IrhammarKjell Eldensjö

Karlsson Nilsson SiwIngegerd Gunnar Persson

AlpstenBörje
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Sammanfattning

polisen,mellanrollfördelningeni uppdragUtredningen har överatt se
skapa trygghetdet gällerenskildakommunerna och de när motatt

ordningsstörningar.ochvardagsbrottslighet,särskiltbrott,
hållkommunaltden frånocksåuppdraget ingår övervägaI att

organise-möjlighetframförda kommuner störretanken på attatt enge
innefattaroch trafik. Uppdraget ävenövervakning ordning enavra

och väktare.ordningsvakterlagstiftningenöversyn omav
skallbrotthur trygghetenUtredningen har också överväga motatt

ochfrån enskildavidgatkunna ökas ett genomengagemanggenom
ochbrottgrannsamverkanexempelvisprivata initiativ, motgenom

skall vidareverksamhet. Utredningenbrottsförebyggandelokalannan
utvecklas.enskilda och polisen kansamverkan mellanstudera hur

rollfördelningennuvarandeKartläggning den1 av

beträffandefinnsbestämmelserUtredningen har kartlagt de som nu
kart-enskilda. Denochmellan polis, kommunerrollfördelningen

intehardengivetvis nödvändigläggningen göraär gettatt enmen
finns ochvilka bristerförhållandena ihelhetsbild hur dag,är somav
trygghetskapaframtiden forvad möjligt ikan göra attattsom vara

ordningsstörningar.särskilt vardagsbrottslighet, ochbrott,mot
träffat företrädareutredningenhelhetsbild harfå sådanFör att en

vilka berörsi samhälletolika organisationerför rad och avgrupperen
hearingarhållitUtredningen har bl.a.aktuella frågeställningarna.de

företrädare förmed



14 Sammanfattning SOU 1994:122

kommuner,-
banker, försäkringsbolag och Sveriges Köpmannaförbund,posten,-
organisationer för företagare och anställda,-
organisationer för boende fastighetsägare,och-
Hem skola-rörelsen,o.-
idrottsrörelsen,-
organisationer drogmissbruk,mot-
pensionärsorganisationer,-
trossamfund,-
brottsoffer- och kvinnojourer,-
vissa ungdomsorganisationer,-
organisationer brott.mot-

Utredningen redovisar vad kommit fram under kartlägg-nu som
ningsfasen begränsar sina överväganden och förslag i dettamen
delbetänkande till antal principella frågor.ett

Utredningen fortsätter sitt arbete med utforma förslag detnäratt
gäller finna former för upprätthålla lag och ordning detpåatt att
lokala planet förockså tillgodose medborgarnas behovattmen av
skydd brott.mot

frågorNågra de utredningen kommer studera närmareattav som
ar

ordningsvakter, bevakningsföretag och väktare m.m.-
säkerhetsbranschen i sin helhet-
utvecklingen samarbetet mellan enskilda och polisen.av-

2 Samhället måste intensifiera det brottsföre-

byggande arbetet

Den kartläggning utredningen har gjort, visar kommuner,attsom
företag och andra enskilda visar intresse för frågor åtgärderstort om
för minska brottsligheten i lokalsamhället. Men såväl det allmännaatt

samhället i övrigt enligtmåste utredningens mening intensifierasom
det brottsförebyggande arbetet för brottsligheten skall kunnaatt

Åtgärderminskas väsentligt. inmåste på bred front.sättas Utred-
ningen sig ha fått stöd för den tanken vid de hearingaranser som
utredningen har hållit.



15SammanfattningSOU 1994:122

samverkakrafter i samhället måste3 Alla goda
brottsutvecklingenför brytaatt

huvuduppgifthittills skall hapolisen liksomUtredningen att somanser
betyder inteordning detoch säkerhet. Menupprätthålla allmän attatt

enskildauppgifter. ochskall för dessa Kommunerpolisen svaraensam
polisen i strävandenavid sidansedan länge verksammaär attav

ordningen.upprätthållaförebygga brott och att
aktörer inte i allaverksamhet och andraGränsen mellan polisens är

möjligt dradet dock inteskarp. Utredningenavseenden att uppanser
alltid skall upprätthållasför den verksamhetklarare gräns avsomen

nödvändigtfinns i dag.polismän den Det ärän att anpassasom
Brottsnivån ochtill utvecklingen.insatser med hänsynsamhällets

mycket oroande ochallvarlig brottslighetutvecklingen i fråga ärom
för brytai samhället samverkaralla goda krafterdet viktigtär attatt

olikabrettdetta krävsbrottskurvan. För överett sam-engagemang
landet och tillförhållandena i olika delartillhällssektorer, anpassat av

samhällsutvecklingen.

roll4 Kommunernas

påmedverkan i arbetet skapa4.1 Kommunernas att trygg-
het brottmot

mellan de olikaplanmässig och målinriktad samverkanGenom en
trygghetsska-brottsförebyggande ochaktörerna det gäller lokaltnär

minska brottslig-de förutsättningarnapande arbete skapas bästa att
försöksverksamhet och detryggheten brott.heten och öka Denmot

utredningen klartgenomförts visar enligtprojekt har eller pågårsom
arbetssätt goda resultat.sådant mycketatt ett ger

utredningenenligtsådan samordnad verksamhet har kommunenI en
för åtskilliga deviktig Kommunala förvaltningarroll. aven svarar

till förebygga brottåtgärder från allmännas sida kan bidradet attsom
viktigt detta arbeteoch öka tryggheten. Det naturligtvisär att
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samordnas inom kommunen. De kommunala åtgärderna ocksåmåste
samordnas med åtgärder från andra inte minst polisen. Strävanorgan,
måste polisen och kommunen bygger sin samverkan påattvara en

det gäller vilka finnsproblem och hur de börnärsamsyn som
åtgärdas.

samladEn strategi

En lokal trygghetsplanering enligt utredningenbör ske i kommunal
regi, i samråd mellan kommunen polisen.och börnära Det vara en
uppgift för polisen fram underlagdet och i övrigt kommunenatt ta ge
det bistånd den kan behöva i planeringsarbetet.

Ett handlingsprogram, plan eller dylikt för verksamheten trygg-en
hetsplan bör enligt utredningen verksamt medel för samord-ettvara
ning den trygghetsskapande verksamheten. En sådan strategi börav
kunna bygga de samlade erfarenheternapå och kunskaperna inom
olika verksamhetsområden. Mål och riktlinjer bör kunna läggas fast
liksom formerna för samverkan mellan olika aktörer. Genom att
planmässigt och målinriktat dra strategi skapas dessutom godaupp en
förutsättningar för effektivt utnyttja tillgängligaatt resurser.

Allt efter varierande lokala förhållanden bör lokal trygghetspla-en
nering kunna sig uttryck i exempelvis övergripande strategier,ta mera
detaljerade trygghetsplaner, handlingsprogram för olika brotts-
förebyggande projekt Också inrättandet lokala brottsförebyg-etc. av
gande råd, där så sker, bör fråga naturligen behandlas ivara en som
detta sammanhang.

Det viktigt betona förutsättningarna för lokalär att att trygg-en
hetsplanering varierar från kommun till kommun. sig självtDet säger

både form och innehåll beträffande brottsförebyggande ochatt trygg-
hetsskapande verksamhet blir annorlunda exempelvis i storstaden
jämfört med i glesbygden.

Genom trygghetsplanering kan kommunen naturligtett setten
helhetsgrepp det brottsförebyggandepå arbetet. Därigenom kanta ett
säkerställa de berörda kommunala förvaltningarna harattman en

strategi området och arbetar tillsammanspå motgemensam gemen-
mål.samma
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Utredningen har kommunerna lagstiftningsvägen börövervägt om
åläggas för lokal trygghetsplanering i överensstämmelseatt svara en
med den ordning har skisserats. utredningen harMen avståttsom nu
från lägga fram sådant förslag.någotatt nu

Redan före 1996 bör det lägesbeskrivning därefterår göras samten
utvärdering. uppdrag inriktningenEtt med den kan lämpligenen ges
BRÅ.till Beroende resultatet sådan utvärdering får övervägasav en

ytterligare insatser bör främjaför önskvärdgöras att ut-om en
veckling.

börI kommun det finnas kontaktpunktvarje en
mellan kommunen och polisen

fallerDet utanför utredningens uppdrag förslagutarbeta detnäratt
gäller polisens organisation. Det i stället uppgift förär en en annan av
regeringen tillsatt kommitté, nämligen 1994 polisutredning.års Från
de synpunkter Trygghetsutredningen har beakta, dockdetärattsom
viktigt för finnsdet varje kommun form kontaktpunktnågonatt av
eller referensorgan mellan kommunen och polisen där trygghetsfrågor
inom fortlöpandekommunen kan diskuteras. kan handlaDet attom
inrätta polisnämnd enligt polisförordningen också lokaltetten men
brottsförebyggande råd eller kontakt-något Sådanaannat organ.
punkter kan inrättas redan författningsändringar.någrautannu
Utredningen vill starkt rekommendera så sker. Det böratt ses som en
angelägen uppgift för kommunen och polisen det inte redanatt, om
har skett, komma vilken form kontaktpunktöverens om av som
lämpligen bör finnas debakgrund lokala förhållandena.mot av

Polisens samarbete med allmänhet och fram-kommuner
havs polislageni

Utredningen föreslår ändring 3 § polislagen, innehålleren av som
vissa bestämmelser samarbete. Sedan paragrafen formulerades harom
polisen vidgat sitt samarbete betydligt. Utredningen föreslår därför att
3 § polislagen ändras det uttryckligen framhålls polisen ocksåså att att
skall samarbeta med allmänheten. Med hänsyn till den betydelsenstora

samarbetet med kommunerna bör paragrafen också ändras så deattav
kommunala myndigheterna tydligare framhävs. paragrafen ocksåI bör

in regel polisen och andra myndigheter i övrigt böräventas atten om
underrätta varandra förhållanden berör varandras verksamhet.om som
Regeln inte avsedd upphäva den sekretess i dag kan finnasär att som
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mellan berörda myndigheter. erinrar den viktenDäremot om av
informationsutbyte vid myndigheternas samverkan. Utredningen

forsattakommer i det arbetet frågan det finns behovatt ta omupp av
informationsutbytet mellande Sekretessregler beröröveratt se som

polisen andra myndigheter verksamma brotts-och inom detärsom
förebyggande området.

inte4.2 Kommunal gatupolis bör inrättas

Enligt direktiven skall utredningen tanken kommu-påöverväga att ge
möjlighet organisera övervakning ordning ochstörre attnerna en av

trafik. tanken har tidigare framförts kommuner.Den någraav
de kommuner utredningen har varit i kontaktInte någon med harav

haft önskemål tillskapas kommunaldet skall gatupolis,några attom en
flera vill däremot utökade uppgifter för kommunala parke-men se

önskemåletringsvakter. ligger i linje med pågående flerårigtett
försök Stockholms polisdistrikt.i

Utredningen det finns skäl undersöka i vadnärmareatt attanser
kommunal personal kan utföra viss trafikövervakningmån och annan

ordningshållning i omfattning för närvarande. Utredningenstörre än
kan tänka sig ordning kommunerna möjlighetdär har frivilligtatten
medverka i polisens trañkövervakning för förbättra trafikför-att
hållandena och öka trafiksäkerheten.

Utredningen frågaåterkomma i denna i slutbetänkandet.attavser

4.3 tillståndKommunen till användning kommunensger av
mark

Vid de kontakter haftutredningen har med kommunerna harsom
kommuner fört frammånga kommun bör polisens uppgiftövertaatt en

meddela tillstånd disponera kommunens mark, eftersom detatt att
praktiskt genomgående fråga ärenden inte kräverärtaget om som

formnågon polisiära insatser. Utredningen utreda denattav avser
frågan ytterligare i det fortsatta arbetet och återkomma med förslag i
slutbetänkandet.
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stödjas det all-5 enskildas insatser börDe av
männa

omfattning stödjaibör enligt utredningen änallmänna störreDet nu
brottsförebyggande området. kaninom det Detde enskildas insatser

understödjamed ellerhandla samverka på sättannatattt.ex. om
böreller boende. Som led i dettafrivilliga initiativ bland föräldrar ett

samverka meduttryckligt uppdrag i polislagenpolisen attettges
ändring i 3 § polislagentidigare nämnda förslaget tillallmänheten. Det

utredningen utformat i enlighet härmed.har
har berörts i dettrygghetsplanering inom kommunernaDen som

användas instrumentföregående bör enligt utredningen kunna ettsom
och enskilda,samordningen mellan polis, kommunför den behövliga

trygghetsskapande arbetet.det gäller detinklusive organisationer, när
måleni dialog mellan de berörda,Planeringen såmåste göras atten
förut-anpassade till de lokalastrategierna väl förankrade ochoch är

Även formellt bindande för deplaneringen intesättningarna. ärom
ledstjärna för detkunna fungeraenskilda bör den ändå trygg-som en

hetsskapande arbetet.

6 bevakningsföretagen ochOrdningsvakterna,
i övrigtsäkerhetsbranschen

polisen, ordningsvakterna6.1 Samverkan mellan och
bevakningsbolagen

visar rad frågorkartläggning utredningen gjortDen har attsom en
Utredningensäkerhetsbranschen i sin helhet bör över.rörsom ses

till enbartdärför inte fortsatta utredningkommer begränsa sinatt
frågorordningsvakterna och bevakningsbolagen attutan taavser upp
förexempelvis förutsättningarna larmcentraler ochför driva attattom

låssmed.verksamvara som
trygghetsskapande arbetet utredningenDen helhetssyn detpå som

ordnings-förordar gälla också den verksamhet bedrivsmåste som av
Även det lokala planet detvakter och väktare. dessa aktörer pâ närär

i fortsattagäller skapa trygghet brott. Av betydelse detatt mot stor
därför samverkan mellan polisen,arbetet reglerär övervägaatt om

de roller.ordningsvakterna och väktarna samt om senares
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användningsomrâdetförBör ordningsvakter utökas

Utredningen har vid sin kartläggning uppfattningenmånga gånger mött
från kommunala företrädare och andra polisen på håll intemångaatt
har tillräckliga för upprätthålla rimlig grad polisiärattresurser en av

Detta får bl.a. till följd medborgarnanärvaro. sällan någraatt ser
poliser och det kan orimligt tid innanlång polisen vidpå platsäratt ta
utryckning. förhållandenDessa har påtalats från glesbygdslänen i
Norrland också från andra delar landet, frånsåsom skärgårds-men av
områden där transportproblemen avstånden långagör även om
sträckan i kilometer intemätt Liknande problem harså ocksåär stor.
påtalats från avsides i län vi uppfattar tätbe-orter som armars som
folkade.

Enligt utredningen råder det dagi allmän enighet atten om
trygghet brott förutsätter insatser från brett fält aktörer,mot ett av
såväl poliser och andra yrkeskategorier medborgare vilkasom
medverkar i det trygghetsskapande arbetet. inställningDenna speglar
också internationell utveckling området.påen

Utredningen i det fortsatta arbetet de förslagprövaattavser som
framförts från olika håll ordningshållning ökad medverkanom genom

personal poliser. Utredningen skall då ingåendeän analyseraav annan
frågan huruvida polisens för övervakning och ordnings-resurser annan
hållning kan ökas vidgad användning ordningsvakter ochgenom en av
väktare.

Utredningen lagstiftningengöra översynattavser en av om
ordningsvakter och väktare med sikte på tillgodogöra sig deatt
erfarenheter har vunnits vid tillämpningen gällande lagstift-som av
ning. handlarDet både modernisera förbättraoch reglerna ochattom

vidgadnämnts, användningövervägaatt,om som nyss en av
ordningsvakter komplement till polisens för skapaett attsom resurser
trygghet i samhället.

Andra lösningar

Utredningen utesluter inte andra lösningar det gäller komplet-när att
för övervaka ordningen ökad användningäntera attresurserna av

ordningsvakter väktare.och Utvecklingen utomlands går på många
håll i riktning också befogenheternågra andramot att utanpersoner

de tillkommerän varje medborgare bidrar till trygghetensom genom
samarbeta med polisen ett öga. grundtankeEn bakomatt extrasom
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regi fastänpolisiäriövervakningenbehållautveckling ärdenna att
poliser.andramedverkan änökasövervakningen avgenom

bl.a.Sverige,också inätverksbildning finnssådantillAnsatser en
brott.grannsamverkanprojekt motsomgenom

återkommaochfrågor närmarestudera dessaUtredningen attavser
slutbetänkande.sittställningstagande imed ett
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Författningsförslag

tillFörslag
iändringLag om

1984:387;polislagen

§polislagen3förerubrikenoch närmast3 §föreskrivsHärigenom att
lydelse.följandeskall ha1984:387

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

allmänheten,medSamverkanmyndighetermed andra orga-Samverkan
myndigheterochnisationerorganisationeroch

medsamarbetaskallPolisen3 §medsamarbetaskallPolisen3 §
organisationerallmänheten, samtSamarbeteåklagarmyndigheterna.

myndig-kommunalaochstatligamed andraocksåskall äga rum
enskildasöka deförheterorganisationer trygg-ochmyndigheter att

skallMyndigheternasamhället.het ipolisverk-berörverksamhetvilkas
arbete.stöd dessipolisendet där-Särskilt åliggersamheten. ge

fortlöpandevid polisen att samar-
verksam-brottsbekämpandedenIinommyndigheternamedbeta so-
samarbe-särskiltpolisenskallhetenunderrättaochcialtjänsten snarast

äklagarmyndigheterna.medförhållanden bördessa tasomom
dem.åtgärdföranleda någon av

myndig-underrättaskallPolisen
för-socialtjänsteninomheternapolisenskallmyndigheterAndra omge

föranleda någonbörhállandeni arbete.stöd dess som
Även börövrigtidem.åtgärd av

myndigheterandraochpolisen
förhållan-varandraunderrätta om

derasberörden gemensammasom
verksamhet.
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Kapitel l

ochArbetets uppläggning
avgränsning

Enligt direktiven för utredningen Dir. 1993:37 skall utredningen se
rollfördelningen mellan polisen, kommunerna och de enskilda näröver

trygghet brott, särskilt vardagsbrottslighet, ochdet gäller skapaatt mot
ordningsstörningar.

uppdraget ingår också den från kommunalt hållI övervägaatt
organise-framförda tanken kommuner möjlighetpå störreatt attge en

övervakning ordning och trafik. Uppdraget innefattar ävenra av en
ordningsvakterlagstiftningen och väktare.översyn omav

Utredningen också hur skallhar tryggheten brottövervägaatt mot
kunna ökas vidgat från enskilda ochettgenom engagemang genom
privata initiativ, exempelvis grannsamverkan brott ochmotgenom

lokal brottsförebyggande skall vidareverksamhet. Utredningenannan
studera hur samverkan mellan polisen kan utvecklas.enskilda och

Direktiven i sin helhet intagna i bilaga 1är
.

delfrågor,Utredningsuppdraget kan bestå antalsägas ett somav
skulle varitkunna belysas för sig. vi har funnit det inteMen attvar
möjligt dessa delfrågor isolerat. Vi har det nödvändigtatt attansettse
skapa helhetsbild hur förhållandena i dag, vilka bristerären somav
finns och vad kan möjligt i framtiden för skapagöraatt attsom vara
trygghet brott, särskilt vardagsbrottslighet, och ordningsstör-mot
ningar.

få vi träffat företrädare för rad olikaFör sådan bild haratt en en
organisationer aktuellaoch i samhället vilka berörs degrupper av

frågeställningarna. inte möjligt träffa vi harDet har varit allaatt men
genomfört träffar med rad organisationer.strategiska ochen grupper
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bilagaI 2 finns förteckning dem. kartläggningsfasöver Denna haren
vi beskrivit relativt utförligt i kapitel

Mot denna bakgrund har vi fört principiella diskussioner denom
rollfördelning bör gälla mellan polis, kommuner och enskilda isom
framtiden också gått in frågorpå hur samverkan mellan olikamen om
aktörer skall kunna förbättras. Vi har fördjupatäven i frågoross om
kommunernas roll det gäller vad vinär kallar trygghetsplanering. Vi

också på antal punkter hur det fortsatta arbetet i utredningenettanger
Övrigabör inriktas. frågor vi behandla i kommandeatt ettavser

slutbetänkande.
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Kapitel 2

iRollfördelningen
perspektivhistorisktett

det naturligt fråga sig hurrollfördelningenVid diskusson är atten av
ganskatid. Vi därförutvecklat sig under modernhar förhållandena är

för läsaren skallredovisningen äldre förhållandenutförliga i attav
fram.vi längretill de förslagfylligare bakgrund presenterarsomen

enskildamellan kommun ochrollfördelningennuvarandeDen stat,
och ordningsstörningardet gäller skapa trygghet brott ärnär motatt

väsentligt frångammalt daterar sig i alltinte särskilt datum. Denav
broschyrindustriella samhällets genombrott. Itiden för det omen

Brottsförebyggandekriminalpolitik, utgivenoffentlig och privat av
BRÅ professorn Leif G detta1988, skriver W Persssonrådet år om

bl.a.

utvecklingen det här området rakt denHistoriskt påär motsattsett som man
växandei massmedia denföreställer sig. Iofta populärt reportage om

ochhur bevakningsbolagprivata såkerhetsindustrin talar gärnaman om
kriminalpolitiska kontrollen i det modernaliknande håller denpå övertaatt

perspektiv. ställethåller längre Isamhället. Den beskrivningen inte i ett
hela tidenutveckling därhandlar det sentida trendbrott i statenettom en

förindustriella samhälletkriminalpolitiska revir.har vidgat sitt I det var
individorienteradeden offentliga ochnämligen delar i dagstora av

kriminalvårddomstolar ochkriminalpolitiken med polis, åklagare,
Övervakningen ordning ochallmänöverlämnad till privata intressenter. av

enskildborgarkårer ochsäkerhet låg på och andra intressegrupper, om en
normalfallet och i sin egenskapför brott förväntades han iutsattes ett av-

skydda sigMöjligheternabrottsoffer dra brottslingen inför skranket. att-
dagensgick också vida längre änsjälv, sina närstående och sin egendom

nöd- nödvämsregler.och
individorienteradefinns dag det gällerstatsmonopol i närDet som

industriella samhälletskriminalpolitiska åtgärder resultat detär ett av
klarade inte längre de kravgenombrott. gamla kontrollDen typen avav
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det samhället ställde. Statens ekonomi blev för första gången starksom nya
bäraäven kostnaderna för brottsbekämpande insatser. Institutionerattnog

polis, åklagare och kriminalvård har 150 år nacken depå ochsom ca
iuppstår samtidigt i hela västvärlden. Det underliggandestort sett

problemet, brottsligheten, däremotär bekant åtskilligt äldre än så.som

1 Större städer hade polis
tidigt

Städerna i Sverige har sedan lång tid tillbaka haft polisväsen. Detett
gäller i fall de städerna.större Det har sedvanapåvart ansetts vara en
grundad offentligrättslig förpliktelse for dem. Det har dock inte funnits
några statliga regler detta polisväsen. Städerna har praktiskt settom
bekostat sitt polisväsen några statsbidrag.utan

Köpingar tillkom 1864 och har också haft polisväsen.som senare
De har enligt köpingsbrev haft för kostnaderna för detta.att svara

För köpingar, tillkommit före denna tid, och för landsbygdensom
i övrigt detär svårare något generellt. slutetsäga I 1800-taletatt av
reglerades dock viss polisverksamhet lagen 1899:77 angåendegenom
fjärdingsmansbestyrets utgörande. Enligt denna lag ankom ordningens

länsmannenl,upprätthållande i första hand på biträdd fjärdingsmänav
och så kallade polismän. Varje sockenkommun landetpåextra var
enligt sistnämnda lag skyldig anställa minst fjärdingsman. Menatt en
länsstyrelsen kunde medge två eller flera smärre socknarlkommu-att

gränsade till varandra, ñck förena sig fjärdingsman.ner, som om en
Fjärdingsmannen kommunalstämmanutsågs för tid minst treav en av

iår sänder. Enligt lagen skulle han ha skälig lön kommunen. Attav
fjärdingsman kunde bisyssla och det ofta. Socknarnavara vara en var
Stockholm började dock tidigt anställa heltidsarbetanderunt att

fjärdingsmän.
Åtskilliga kommuner anställde, tjärdingsmän,utöver kalladeså

polismän. Enligt beslut 1908 riksdag bidrogårs medextra statenav

Beteckningen länsmanändrades19l7 till landsñskal.
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enskildalandsting ellerkostnaden för dem, kommun,hälften omav
förstärkt polisupp-behovtillskott. Ifall, dåmotsvarandelämnade av

hälftenföroavvisligt, beredd änbefannssikt attstaten mersvaravar
i regeltills vidare,polismän anställdeskostnaden. Extra avav

länsstyrelsen.

beläten-ordning,Allmän2

blir allmänfridhet och
säkerhetordning och

upprätthållande1800-talet taladevid mittenSå sent ommansom av
vidare begreppoch frid, sannolikt änordning, belåtenhetallmän ettav

kom isäkerhet. uttrycketordning och Detuttrycket allmän senare
mitt.bruk vid 1800-talets

användes uttryckettillkom 1862kommunalförfattningarnaI som
förordningsmaktpolisiäraordning och säkerhet. Kommunernasallmän

denförfattningar. fastställdesi dessa Därlegaliserades och reglerades
ordningrörde främjandenormgivningen till frågorkommunala som av

brandväsendetsedlighet, hälsovård och vårdoch säkerhet samt om
förvaltningsföreskrifter infördesriksstyrelsensinom kommunen. I

i 1920 departements-säkerhet först årsuttrycket allmän ordning och
stadga.
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3 Rollfördelningen i det
kommunala polisväsendet
i och 1925med års

reform

Under 1925 ladeår den dåvarande regeringen fram propositionen om
reform rikets polisväsen 1925:58. Propositionen leddeen av prop.-

fram till lagstiftning omfattade polisväsendet i dess helhet,en som
nämligen lagen 1925:170 polisväsendet i riket. Lagen upphävdesom
först i och med förstatligandet polisväsendet år 1965.av

Med polisverksamhet enligtavsågs 1 § 1925 års lag upprätthållandet
allmän ordning och säkerhet, verkställande spaning ochav av annan

undersökning angående brott den verksamhetävensom i övrigt, som
på grund särskilda stadganden eller hävdvunnet bruk ålåg polisper-av
sonal i denna egenskap.

Med 1925 års polislag försvann inte begreppen fjärdingsman och
polisman bestämmelserna de anställda blevextra på mångamen om

punkter tidigare. Skäletän till detta föredragandeen annan angav
departementschefen i 1925:58 reform rikets polisvä-prop. om en av

och förslag till 1925 års polislag. sadeHan bl.a. sid. 19.ettsen om

Ofullkornligheten i nuvarande organisation siggör gällande såväl i avseende
å ñärdingsmännens egentliga polisverksamhet i avseende å derassom
verksamhet exekutionsbetjänter. Emellertid är märka, fjârdings-att attsom
männen endast i relativt ringa utsträckning i anspråk för egentligtagas
polisverksamhet. Givetvis beror detta delvis förhållandenapå på denatt
egentliga landsbygden över huvud sällan nödvändiggörataget mera
ingripande polisman. Men sådanapå framför allt i samhällen medorter,av
sammanträngd befolkning, där regelbundet behov polispersonalett mera av
förekommer, torde det ligga i sakens fjärdingsmannen ickenatur, att anses
kunna särskild ersättning betungas med polisbevakning, för vilkenutan han
dessutom ofta saknar erforderliga förutsättningar. Man sålundaär här
hänvisad till de kalladeså polismännen, vilka för övrigt i mångaextra
kommuner samtidigt fjärdingsmän.äro Enligt vad erfarenheten visar vägra
emellertid kommunerna i fall, då dylik polispersonal behöves, ofta ställaatt
medel för avlöning till ñrfogande. Ehuru åtskilligapå ställen trättstaten
emellan i Västernorrlands län bekostas sålunda den polispersonalenextra-
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polisperso-i vilkahållet statsmedel finnashelt ochnästan extraorter,av -
därkommuner,medel kunna anställas. Ibrist ickenal erfordras påmen av

sålundaotillräckliga. lönernabeviljas, ofta Dåverkligen dessaanslag äro
förutoch polismannen, såsombliva alltför lågamångenstâdes måste

sinanslagsindragning misteföljd gåsündigt riskerar iberörts, att omav
ocherhålla ändet bliva svårtbefattning, det tydligt, måsteär attattatt mer

saknasför övrigt icke påpolismän. Exempel lärabehålla dugliga attextra
självständighetmed nit ochpolismanortsbefolkningen tagit illa attupp,

indragitdylika fallvederbörande kommun isin tjänst ochfullgjort på att
kalladedenJämvâl organisationen såtill polismannens avlöning.anslag av

övrigt önska.lämnar alltså mycketpolispersonalen landsbygdenpå attextra

1925: 170propositionen fram till lagenledde förslaget iSom nämnts,
innebar i korthet följande.i riket.polisväsendet Lagenom

handi sistaKungl. Maj:t,polismakten i riket tillkomHögsta som
ordningens och säkerhetensför den allmännahade ansvaret upp-

polisvä-Kungl. Mazjt hade tillsynenrätthållande inom landet. över
ledningen polisvä-vidare den samladeKungl. Majzt hadesendet. av

slutligaoroligheter och träffade deinträffade eller befaradesendet vid
användning.polismaktensavgörandena om

polismyndighet,länsstyrelsernaMazjt högstaUnder Kungl. var
för ochisitt län, och hade denna egenskapför ansvaretenvar

länsstyrelsen övervakapolisväsendet där. Det ålogledningen attattav
upprätthölls.ordning säkerhet behörigenallmän och

kommunalthuvudsakinnehöll i övrigt regler iPolislagen ettom
polisväsende.

3.1 Förhållandet mellan och kommunernastaten

föredragandeanfördeOm förhållandet mellan och kommunernastaten
propositionen 1925:58departementschefen bl.a. följande i om en

30.reform rikets polisväsen sidav

reform polisväsendet, ärförsta spörsmålet, vidDet möter avsom en
emellansamverkanfrågan, detta bör förstatligas eller baseras på enom

enbarttydligen kanoch kommunerna, samverkan,staten varasomen
möjlighet skulleeller bådadera. tredjeekonomisk, enbart organisatorisk En

dennahållet kommunalt,vâl polisväsendet helt ochgöraatt menvara
möjlighet sakna praktisk betydelse.torde

sid 33.framhöll departementschefenBeträffande dessa alternativ



32 Kapitel 2 Rollfördelningen historiskti perspektiv SOU 1994:122ett

För min del är jag den åsikten, förstatligande polisväsendetatt ettav av
icke inom överskådlig tid torde kunna komma i fråga. Bland de skål, som
kunna anföras sådan lösning problemet, vill jag särskilt under-mot en av
stryka nämligen det statsñnansiella. förstatligandeEtt polisväsendetett, av
skulle icke gärna kunna ske iklädda sig åtminstone störreutan att staten
delen kostnaden för polisorganisationen. Då enbart avlöningskostnadenav
för de lokala polisavdelningama efter polisreform torde komma atten
överstiga 16 miljoner kronor, medan för närvarande deltager istaten
samtliga poliskostnader med omkring miljon kronor, torde1 det vara
tydligt, det åtminstone icke för närvarande möjligtär tillgåatt att ett
förstatligande polisväsendet.av

Ställer sig dennapå ståndpunkt, blir det givetvis nödvändigt attman -
hur än polisorganisationen utformas låta den lokala polisorganisationen-
bliva huvudsakligen och i första hand kommunal angelägenhet,en vars
ombesörjande ålägges vederbörande kommunala bildningar såsom offent-en
ligrättslig förpliktelse.

kommentarDet bör i detta sammanhang i välkänd tillnämnas att en
lagen 1925: 170 polisväsendet i riket framhållits har tillatt statenom
uppgift upprätthålla polisverksamhet kommunerna i Sverigeatt attmen

ålder ålagts omfattande skyldigheter i fråga polisväsendet ochav om
dess organisation. Enligt 1925 polislagårs ansvarade enligt kommenta-

kommunerna principiellt för polisverksamheten utövadestatenren men
viss kontroll och lämnade också i viss utsträckning bidrag tillen

kommunernas kostnader.

3.2 1925 reformårs reviderades efterhand

Den polisorganisation tillkom 1925 reformårs svaradesom genom
inte de krav samhället ställde. Kraven ledde tillsnart mot som

ändringar efter förhållandevis kort tid. För stärka den lokalaatt
polisorganisationen inrättades därför 1932år den s.k. statspolisorgani-
sationen. Chef för organisationen statspolisintendent. Stad medvar en
10 000 innevånare kunde åläggas hålla visst antal polismän föratt ett
tjänstgöring ordnings- och kriminalstatspolis. De polismänsom som
kommenderades tjänstgöra statspolismän fördes tillatt som samman en
statspolisavdelning. Sådana avdelningar förlades regel tillsom
residensstäderna.

Se Erik Sjöholm,lagstiftningen polisväsendet, 1951,Stockholm och författaresOmom samma
politimaktenoch dessbegränsningar,Stockholm1964.
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polisväsendetbetydde intestatspolisorganisationenInrättandet attav
kommunalti huvudsakförstatligades. alltjämt frågaDet ettomvar

polisväsende.
till ändringar iutredningar lagt förslagSenare har flera statliga

ändringtill grundläggandepolisväsendet de ledde inte fram avenmen
1957Först årsrollfördelningen mellan och kommunerna.staten

mellan ochviktig rollförändringpolisutredning medförde staten
kommun.

bekostnad i det3.3 Polisbevakning enskildpå
polisväsendetkommunala

1908 riksdag bidrognämnda beslutetGenom det tidigare års statenav
enskildpolisman med hälftentill kostnaden för extra om enen

bestämmelse tyckstillskott. Någon motsvarandelämnade motsvarande
följde reform.reglering 1925 årsinte ha funnits i den påsom

polisbe-polislag fanns däremot bestämmelser18I § 1925 års om
bekostnad. Sådan bevakning fick anordnas vid visstvakning enskildpd

tillställning eller eljest i särskilt fall. Skyldighetenföretag, vid viss att
i omfattning för-bevakning endast begränsadanordna sådan var

till-gällde offentligafattningsreglerad. Den reglering fannssom
inteställningar o.d. Polismyndigheterna förordnade varpersoner som

vissa begränsade polisiärainom polisväsendet utföraanställda att
kundeomfattning enskilduppgifter. i fall i vilkenFrågan vilka och

oklartl.polisbevakningoch bekostaskyldig anordnaatt varanses

1951.Se lagstiftningen polisväsendet,Stockholmsid 196,Erik Sjöholm, om
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3.4 Trafikövervakning

Genom lagen 1957:258 angående ändrad lydelse 18 § 1925 årsav
polislag infördes i andra stycke bestämmelser bemyndigadeett som
Kungl. Maj för visst polisdistrikt medge uppgifter hängdeatt att som

trafikövervakning fickmed ordnas på sätt änannatsamman som
polislagen förutsatte. Men det skulle uppgifter enklare be-vara av
skaffenhet.

Genom samtidig ändring i polisreglementet 1957:363 före-en
skrevs polischef skulle meddela ordningsvaktsförordnande för denatt

skulle ombesörja dylik trafikövervakning. Genom tillägg tillettsom
vägtrafikförordningen kom vidare trafikövervakare under reglerna

skyldighet för vägtrafikant efterkomma polismans anvisningarattom
till trafikens ordnande.m.m.
angivna författningsändringNu tillkom efter förslag från Stock-ett

holms stad. Bakgrunden till förslaget den då rådande polisbristen.var
Staden kår kvinnliga trafikövervakare.avsåg sättaatt upp en av

I regeringens proposition 1957:164 den ändring polislagenom av
berörts i det föregående hävdade föredragande departements-som

chefen långtså det möjligt skall söka lösa problemet medäratt man
bristande parkeringskontroll stimulera rekryteringen tillatten genom

polistjänsterna. Som extraordinär åtgärd borde dock enligten
departementschefen förslaget med särskilda traflkövervakare prövas.

principiellaDe betänkligheterna sådan ordning enligtmot syntesen
departementschefen kunna vika, övervakningspersonalen anför-om
troddes endast uppgifter enklare beskaffenhet och uppgifterna klartav
avgränsades från övriga polisuppgifter. Riksdagen anslöt sig i allt
väsentligt till departementschefens uttalanden LlU 1957:30, rskr
1957:312.

Med stöd bestämmelserna i 18 § andra stycket polislagenav
lämnade Kungl.Maj:t där medgivande Stockholms, Göte-avsett
borgs, Malmö, Helsingborgs, Eskilstuna,Västerås, Uppsala, Borås,

ÖstersundsLinköpings, Sundsvalls, Karlstads, Umeå och polis-
distrikt.

Den 1 januari 1961 infördes lagen 1960:683 parkeringsbot.om
Lagen avsåg möjliggöra förenklad handläggning parkeringsför-att av
seelser, vilka inte belagda med straffsvårare penningböter.änvar
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Kapitel 3

i detRollfördelningen
polisväsendetstatliga

1962beslut vid ochfick statlig organisationPolisväsendet genomen
polis-, åklagar- och exeku-1964 i samband medriksdagarårs att

förstatligades. Dessförinnan hade frågornationsväsendet statensom
efter 1925polisväsendet behandlats flera utredningari avengagemang

reform.års
1962 prop.polisens förstatligande fattadesPrincipbeslutet årom

1962:387. byggde väsentligen1962: 148, SU 1962:183, rskr Beslutet
polisutredning SOU 1961:34. riksdagsbe-förslag 1957 Ettårspå av

1964:114,1964 prop. 1964:100, SUslut genomförande årtogsom
utredningar 1962 polisberedningrskr 1964:259. Efter års genom-av

med verkan fr.0.m. den januari 1965.fördes organisationen 1

l Kommunerna

1.1 Polisnämnder till börjanen

kommunernasviktig fråga i reformarbetet gällde fråganEn om
förstatligandet.inflytande polisverksamheten efteröver

kanalise-1957 polisutredning inte skulleårs föreslog inflytandetatt
administrativafast organisation reglerasutangenom genomras en

hålla informations-föreskrifter skyldighet för polisdistrikten attom
remissbehandlingen betänkandetoch samrâdskonferenser. Under av

vände sig många detta förslag.mot
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Vid förstatligandet inrättades därför polisnämnd i varje polis-en
distrikt. Ledamöterna i denna valdes fullmäktige i de kommunerav

ingick i distriktet eller ombud för dessa kommuner. Polis-som av
nämndernas verksamhet inskränkte sig till lägga fram förslag ochatt

andra framställningar till polischefengöra yttrande tillsamt att avge
honom han begärde det.när

1.2 Polisstyrelser 1973tillkom år

Önskemål åtgärder för stärka polisnämndernas inflytande fördesattom
efter hand fram i olika sammanhang. Det hade nämligen visat sig att

polisnämndermånga visserligen gjorde goda insatser det gällernär att
skapa bättre kontakter mellan polis, medborgare och samhälle attmen
verksamheten varierade högst från det distriktet tillavsevärt detena
andra. Det gjordes gällande demånga kommunalmänatt av som
deltog i polisnämndernas arbete fann uppgifterna föga meningsfulla.

Mot denna bakgrund fick 1967 polisutredningårs i uppdrag att se
frågan polisnämndernasöver kompetens och arbetsformer. Iom

betänkandet SOU 1970:32 Polisen i samhället förordade utredningen
polisnämnderna skulle polisstyrelser med beslutanderättersättasatt av

i vissa frågor.
huvudsakligI överensstämmelse med förslaget från 1967 polisut-års

redning inrättades den l januari 1973 polisstyrelser i alla polisdistrikt
prop. 1971: 173, 1972:JuU rskr 1972:19. Samtidigt upphörde
polisnämnderna.

1.3 Polisstyrelserna fick fler uppgifter

ändringarDe sålunda genomfördes efter tidansågs inte till-som en
räckliga. 1975 polisutredningårs fick därför i uppdrag att upp-
märksamma frågan medborgarinflytandet polisverksamheten.överom

sittI betänkande SOU 1979:6 Polisen förklarade utredningen detatt
tedde sig naturligt först ställa frågan 1972 års reform iatt om
praktiken hade tillgodosett önskemålet polisverksamheten skulle fåatt

verklig medborgerlig förankring detpå lokala planet.en
Utredningen fann det väsentligt polisen har sådan förank-attvara en

ring inom det område där den bedriver sin verksamhet förut-att
sättningar skapas för polisverksamheten till verksam-att anpassa annan
het samhället bedriver. Det inte bara denär särskilda karaktärensom

verksamheten och den betydelse denna har för medborgarnaav som
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vidgas.medborgerliga inflytandetför dettalar attsom
förskäl talarutredningen också andrafanns enligtMen det attsom

deverksamhet skerpolisensövergripande styrningenden genomav
särskiltsålunda delvisVerksamhetenansvarigapolitiskt är avorganen.

grundläggandeingripande Enför medborgarnakänslig och natur.
enligt utredningenpolisarbeteframgångsriktförutsättning för ett var

sida.förtroende från medborgarnasomfattas meddärför polisenatt
oftapolisenmycket angelägetenligt utredningen såDetta sommervar

den endast lojaltför kritikdebatten näri den allmänna utsätts även
den.uppgifter har pålagtsutför de som

polisstyrelsepolischef1.4 Förhållandet -

utredningförordade 1975SOU 1979:6 Polisen årsbetänkandetI att
principiella ellerkoncentrerades tillför de förtroendevaldaarbetet

planeringen verksamheten.i samband medviktiga frågor avannars
utformaspolisstyrelse-polischef skulle enligt utredningenFörhållandet

grund-inriktningen verksamheten och depolisstyrelsenså att anger av
medan detskall fördelas,principerna för hurläggande resurserna

Så detverkställa dessa beslut.polischefenskulle ankomma på snartatt
viss polis ellerorder eller kommendering därfråga konkretär om en

beslutet ankommaskulle enligt utredningenpolismän anges,grupp av
tjänsteman.polischefen eller påpå annan

polisstyrel-det viktigtframhöll i betänkandetUtredningen är attatt
medfortlöpande samverkani övrigt haroch polisens organ ensema

dock inteför denna samverkan börinstanser.kommunala Formerna
beslut.bindas centralagenom

företrädd iskulleföreslog varje kommunUtredningen att vara
dettamöjliggöramed ordinarie ledamot. Förpolisstyrelsen atten

förtroendevaldaantaletdet högsta tillåtnaförordade utredningen att
från till tio.ledamöter ökades åtta

utrednings1975flesta punkterna årsstatsmakterna följde på de
förslag.
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1.5 ordningenDen nuvarande

Polisstyrelsen

Nuvarande bestämmelser polisstyrelserna finns i 5 § polislagenom
1984:387 i dess lydelse lagen 1989:128.genom-

Enligt detta lagrum polisstyrelsens ledamöterskall polischefenutom
kommunfullmäktige,och biträdande polischefen väljas polis-av om

distriktet omfattar ochendast kommun, landstingen. Deen armars av
ledamöter och suppleanter val skall svenskautsessom genom vara
medborgare, bosatta inom distriktet och ha vid val tillrösträttvara
kommunfullmäktige. bör väljas erfarenhet kommunalDe så att av
verksamhet blir företrädd bland dem. Vid valet bör vidare beaktas att
de möjligtolika delarna polisdistriktet och alla kommuner iav om
distriktet blir representerade.

Enligt 2 kap § polisförordningen 1984:730 i11 dess lydelse-
förordningen 1990:521 polisstyrelsenavgörgenom -

l viktigare frågor planeringen och inriktningenom av
verksamheten

2 viktigare frågor polismyndighetens organisation ochom
arbetsformer

3 frågor betydelseekonomiskstörreav
frågor i tillsättning4 samband med tjänster läns-av som
polismästare, biträdande länspolismästare, polismästare,
polisöverintendent, polisintendent och kommissarie,

5 andra frågor polischefen hänskjuter till styrelsen.som

Frågor i samband med tillsättning tjänster vid polismyndigheternaav
Stockholm,i Göteborg och Malmö får tjänstetillsättnings-avgöras av

utskottet. Utskottet fâr hänskjuta polisstyrelsen.ärende till Dettaett
skall alltid ske ledamotnågon utskottet anmäler skiljaktignär av
mening.
Styrelsen fär inte frågor polisledning i särskiltavgöra som avser

fall.

Polisnämnderna

Statsmakterna har dock längre i inflytandefrâgangått vadännumera
1975 års utredning föreslog och har möjligheten föröppnat upp en
polisstyrelse inrätta eller flera polisnämnder för underatt atten
styrelsen leda polismyndigheten inom ellerden de delar polis-av
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bestämmer.distriktet styrelsensom
lydelse lagen1984:387 i dess§ polislagenEnligt 5 genoma -

polischefen och det antalingåskall i polisnämnd1990:997 en-
polisstyrelsenhögst tio,lägst fem ochövriga ledamöter, som

färPolisstyrelsenpolisstyrelsen.ledamöterDessabestämmer. utses av
område skallinom nämndenschef för arbetsenhetbestämma ocksåatt

skall lika mångapolisstyrelsenledamöteringå. deFör utses avsom
suppleanter utses.

parkeringsvakternaTrafikövervakarna

möjlighet föri kapitel 2 infördesunder punkten 3.4Som nämnts en
förstatligandetsamband medanställa trafikövervakare. Ikommuner att

skulle förasövervakare ocksåuppstod frågan dessa överpolisen omav
huvudmannaskap.till statligt

polisväsendetsutformade förslagen tillPolisberedningenMen som
förstatligandettrafikövervakama efterföreslogförstatligande ävenatt
inte rationelltBeredningen fann detkommunalt anställda.skulle vara

utsträckningi denvälutbildad polispersonalöka kadernatt somav
effektiv. Möjlighetenövervakningen skulle bli heltfordrades för attatt

därförkompetens bordeutnyttja personal med lägre perma-ses som en
borde dockStor försiktighetövervakningsproblemen.lösningnent av

personal-tillskapandet särskildaPolisberedningen iakttas videnligt av
det enligtinga förhållanden bordeövervakningen. Underkårer för

trafikövervakningeni fråga föruppfattning kommaBeredningens att
borde hapersonalgrupp. Dennaförutom polis,anlita, änmer en

administrativa synpunkter ansågkvalifikationer.enhetliga Från
trafikövervaknings-fördelat huvudmannaskapberedningen att ett

väsentliga olägenheter. Denskulle medförapersonalen inte några
anställd hos och itrafikövervakningspersonalen redansärskilda var

deunderställd andra kommunalaövrigt administrativt änorgan
polisbe-gick i allt väsentligtpolisverken. statsmakterna påkommunala

linje.redningens
År trafikövervakning.kommunallagen 1964:3211964 tillkom om

förordnatlänsstyrelserna enligt denna lagjanuari 1976 hadeDen 1 att
övervakning efterlevnadenskulle ombesörja64 kommuner avav

stannandeparkering uppställningföreskrifter rörande och samtannan
fordon.av

felparke-regeringen lag197576: 106 föreslogpropositionI en om
197576:106, rskrTUringsavgift. Riksdagen godtog förslaget

bestämmelserinnehöll1975762240. 1976:206 tillkom. DenLagen
tidigare lagstiftning.straff för felparkering liksomom

l987:24återfinns i lagengällande bestämmelsernaDe även omnu
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kommunal parkeringsövervakning och förordningen l987:26 om
parkeringsvakter i kommuner.

Enligt §1 lagen felparkeringsavgift får regeringen förordnaom att
lagen skall tillämpas i fråga överträdelser föreskrifter rörom av som
parkering eller stannande av

fordon är i bilregistret eller motsvarandeupptagnasom ut-
ländska register
fordon i detär militära fordonsregistret, ellerupptagnasom
fordon brukas med stöd saluvagns-, turistvagns-,som av

eller interimslicensexportvagns-

Överträderöverträdelsen inte belagdär med straff.om någon
föreskrift i 1 § han enligtär 2 § lagen skyldig erläggasom anges att
avgift.

Har fordon eller parkerats i strid föreskrifterstannats mot som avses
i 1 § lagen, får parkeringsanmärkning enligt §5 lagen meddelas av en
polisman eller sådan parkeringsvakt i lagenav en som avses om
kommunal parkeringsövervakning.

Om det för parkeringsövervakningen i kommun behövs parke-en
ringsvakter får kommunen enligt 2 § lagen kommunal parkerings-om
övervakning besluta den själv skall för övervakningen.att Isvara
beslutet skall det område parkeringsövervakningen skallanges som
omfatta och det minsta antal parkeringsvakter behövs där.som

Enligt §3 lagen skall kommunen underrätta polismyndigheten i
beslutet och ändringar i det.orten om

Kommunen skall enligt §4 lagen samråda med polismyndigheten
i den allmänna inriktningenorten och omfattningen parkerings-om av
övervakningen. Samråd skall också ske, polismyndigheten begärom
det med anledning händelse beräknas kräva särskildaav en som
insatser i fråga parkeringsövervakning.om

Personal

Parkeringsövervakningen skall enligt 5 § lagen 1987 224 kommu-om
nal parkeringsövervakning fullgöras parkeringsvakter harav som
genomgått lämplig utbildning för uppgiften.

Parkeringsvakter förordnas enligt 6 § kommunen. Till parke-av
ringsvakter får enligt lagrum förordnas arbetstagare hossamma

kommunen,
andra kommuner,
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parkeringsaktiebolag,b kommunala
inom kommunentrafikaktiebolagsådana kommunala4. som

yrkestrafiklagen 1988:263,enligtbedriver linjetrañk
omfattas lagen 1974: 191bevakningsföretagsådana5. omavsom

bevakningsföretag.

lagrum ocksåförordnande skall enligtSom ettett ansessamma
parkeringsvakt elleranställningkommunenbeslut motsva-om somav

rande.

föreskrifterRikspolisstyrelsen

parkeringsvakter i kommunerförordningen 0987:26Enligt 2 § om
föreskrifterefter VägverketRikspolisstyrelsen samråd medmeddelar

parkeringsvakter.utbildningom av

parkeringsvakterFörsök med utvidgade uppgifter för

iTrafikövervakningsavdelningen vid och fastighetskontoretgatu-
bedriveroch polismyndigheten i StockholmStockholms kommun

Stockholmsjuli 1993 försöksverksamhet inomsedan den 1 en
bredaparkeringsvakterna har tagit lotsningenkommun, där över av

chefeninom kommungränsen. Enligt beslutoch tunga transporter av
vid polismyndigheten Gatu- och Fastig-för ordningsavdelningen skall

tid eskort ochhetskontoret under två år ombesörja tungaen av av
inom kommunen.breda transporter

polismyndigheten vidEfter förordnar parkeringsvakteransökan
trafikanvisare enligt 8 § vägtrafikkungörelsenkontoret som

författ-1972:603. Enligt inte ändrats sedandenna paragraf, som
förningen utfärdades, lyda polismans anvisningskall vägtrafikant

framför trafikreglernatrafiken. Anvisning polisman gällersom ges av
Vadoch sådan anvisning i § kungörelse.7 somsammasom avses

§ anvisningpolismans anvisning gäller enligt 8 ävensagts avnu om
myndighet övervaka trafiken ellerförordnat att geannan, som

anvisningar för denna.
§ anvisning för trafikenEnligt kungörelsen skall vägtrafikant följa7

trafiksignal.meddelas vägmärke, vägmarkering ellersom genom
anvisningenInnebär anvisningen avvikelse från trafikregel gäller

trafikan-framför regeln. parkeringsvakter förordnasDe som som
visare förutbildas verksamheten polismyndigheten.av

Trafikanvisare utför eskorterna färdas i bil med takskylt somsom en
frågadet eskortering och bredär transport.att tunganger om av en
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Trañkanvisaren bär medväst Trafnkanvisare.textenen orange
Trañkanvisaren medför också flagga med Tungtextenen orange
Transport. Den används för trafikanternagöra särskiltatt upp-
märksamma så behövs.när

försöket harI parkeringsvakterna enligt uppgift övertagit uppgifter
Övertagandettidigare legat poliser.på beräknas 2.500som motsvara

polistimmar år.per
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aktörerAndra2

andraregelefterlevnadenKontroll2.1 myn-avav

och kommunernapolisendigheter än

400.straffbestämrnelerförfattningar med är nästangällandeAntalet
bestämmelsernastraffsanktioneradedeefterlevnadenKontrollen avav

polisen.omfattning på äniankommer stor annan
för-gäller vissaJordbruksverk detStatens närexempel detpå ärEtt

misstanketillkontrollenområde. Lederjordbruketsfattningar på att
polisentillanmäla fråganmyndighetenskall dockföreliggerbrottom

brott.utredningensedan gör omsom
Finansinspektionen.exempelEtt ärannat

Finansinspektionen1342 övervakar1990:insiderlagenEnligt 17 §
Övervakningen finans-sker pålag.efterlevnaden sammaav

medhandelnövervakarinsiderenhet,marknadsavdelningens som
StockholmOMStockholms fondbörs,börsernadefondpapper på tre

ochAB PMI.
insiderenhetenmisstänkas påbörjarinsiderlagen kanOm brott mot

miss-utredningenVisarföretagna handeln.denutredning attaven
görsinsiderlagen kan riktas någonenligtbrotttanke mot personom

enligt insiderlagensomfattningeventuella brottetsdetbedömning aven
ringainte upprättasinspektionen brottetOm äroch 22 §§.21 attanser

speciellaförStatsåklagarmyndighetentillskickasåtalsanmälan somen
mål.

förendastinteTullverket. Tullverketsärställning intarEn svarar
skallverketvissa författningarefterlevnadenkontrollen utanavav

fallvissakan vidare iTullverketAnställda iutredningar.också göra
strafföreläggande.ordningsbot ochutfärda

väktare2.2 Ordningsvakter och

sambandbörjade gälla i1964:764polisinstruktionenEnligt attsom-
förordnapolismyndigheternakundepolisväsendets förstatligandemed -
polisbe-att utförapolisväsendetinte anställda inomsom varpersoner

Andraoch väktare,OrdningsvaktSe Vilgeus,ochsid Johan Munck Jan13
upplagan, Stockholm 1992.
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vakning. Samma bestämmelse fanns också i 1972 års polisinstruktion
1972:511. instruktionernaI dock inte för vilka uppgifterangavs en
ordningsvakt kunde förordnas.

Nu gällande lagstiftning lagen 1980:578 ordningsvakter ochom-
lagen 1974:191 bevakningsföretag innehåller be-närmareom -
stämmelser uppgifter för ordningsvakt och väktare ochom ut-
bildningen dem.av

Ordningsvakt är inte är anställd inom polisväsendeten person som
och har förordnats den lokala polismyndigheten i vissa fallsom av
länsstyrelsen eller rikspolisstyrelsen för medverka tillatt att upp-
rätthålla allmän ordning. En ordningsvakt har normalt vissa särskilda
befogenheter under sin tjänstgöring.

Väktare är godkänd förär anställning i auktorise-en person som ett
bevakningsföretag och har tillrat uppgift utföra bevaknings-attsom

tjänst. Till skillnad från ordningsvaktema har väktarna inga speciella
befogenheter demutöver tillkommer medborgare i allmänhet.som
Men väktare kan ibland ha förordnande ordningsvakt.ett Dåen som
har han också befogenheter normalt följer med sådantsom ett
förordnande.

Polisen anlitar ordningsvakter och väktare för uppgifter ansettssom
polisiära. Exempel detpå bevakningär ambassader, ordnings-vara av

hållning i tunnelbanestationer och vid flygplatser.
I det sammanhanget må erinras polisens uppgifter har utökatsattom

sedan andra världskriget. Det har skett företeelserattgenom nya
tillkommit också tagit sigpå uppgifteratt statenmen genom som
tidigare tillkom Ett exempel på det bevakningär i tunnel-annan.
banestationerna. Gränsen mellan vad har ålegat polisen och vadsom

ankommit på har dock aldrig varit särskilt skarp.som annan
Bevakningsföretagens marknad ligger inte på områdenstora som

betraktats polisära på områden där företag och allmänhetenutansom
vill ha skydd går detutöverett samhället erbjuder.som som

Bestämmelser ordningsvakterom

Lag och förordning

Enligt §1 lagen 1980:578 ordningsvakter får den inte ärom som
anställd polisman förordnas ordningsvakt medverka tillsom att som

upprätthålla allmän ordning.att
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vidförordnas tjänstgöraordningsvakter2 § lag fårEnligt attsamma

ordningslageni 2 kap §1sammankomster1 allmänna som avses
cirkusföreställningar,1993:1617 och

ordningslagen3 §i 2 kapoffentliga tillställningar2 som avses
för idrott,lokaler eller platsereller campingplatser och3 bad-

allmänheteneller liknandefriluftsliv, spel, lek, förströelse som
tillträde till, ellerhar

till allmän-alkoholdryckereller därlokaler4 utrymmen serveras
handel med1977:293med tillstånd enligt 37 § lagenheten om

drycker.

väsentlig betydelse frånoch detfinns särskilt behovOm det ärett av
§ ordningsvakter förordnasfår enligt 3 lagen ävenallmän synpunkt,

i 2i fall änannat avsessom
den fårkvaliñkationskrav förutsätter lagen endastgällerNär det att

laglydnad och övrigaordningsvakt med hänsyn tillförordnas till som
65fyllt 20 intelämplig för uppdraget och haromständigheter är men

år.
tjänstgörings-Rikspolisstyrelsenordningsvakt förordnasEn av om

polis-det berör fleraflera län, länsstyrelsenområdet berör av om
Förordnan-övriga fall polismyndigheten.och idistrikt inom länet av

skall förtid, högst förordnandetmeddelas för viss år. Idet tre anges
gäller. Meddelasoch inom vilket område detvilken verksamhet

innehålla uppgiftstöd 3 skall det ocksåförordnandet med omav
tjänstgöringsställe.

i detordningsvakt polismyndighetenlyder underEnligt 6 § lagen en
orderhan tjänstgör. Han skyldig lydadistrikt där är att enen som

uppenbart den intemeddelar i tjänsten, det intepolisman är attom
strider lagdentjänstgöringen ordningsvakt ellerangår motattsom

författning.eller annan
polismyndighetenhållaordningsvakt skall enligt § lagenEn 7

sådanverksamhet ochunderrättad förhållanden hans ärrör avom som
kännedom.bör komma till myndighetensdeart att

8 § lagen inteordningsvakt enligtverkställa åtgärd fårFör att en en
enligtbörförhållandena kräver. Hananvända medelsträngare än

upplysningarrättelseförsta hand söka vinnalagrum i genomsamma
uppmaningar.och

lagen tillenligt 9 §ordningsvakt ingriper skall hanNär attseen
orsakaruppmärksamhet elleråtgärden inte väcker onödig större

till dess syfte.oundviklig med hänsynolägenhet än ärsom
eller utnyttjainte obehörigen röjaEnligt § får ordningsvakt11 en

enskildslagen fåttgrund uppdrag enligtvad han på veta omav
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personliga förhållanden eller förhållanden betydelse för riketsav
säkerhet eller för beivrandet brott.av

Lagen innehåller vidare rad bestämmelser återkallelse för-en om av
ordnande och besvär beslut.över

Enligt 6 § ordningsvaktsförordningen 1980:589 meddelar Riks-
polisstyrelsen föreskrifter ordningsvakters utrustning och ut-om
bildning de föreskrifter i övrigt behövs för verkställighetsamt som av
lagen ordningsvakter.om

Rikspolisstyrelsen föreskrifter

Allmänt

Med stöd 6 § ordningsvaktsförordningen har Rikspolisstyrelsenav
meddelat föreskrifter och allmänna RPSråd FS 1986:58 angående
ordningsvakter. Viktiga punkter i dem i det följande.anges

En polisens huvuduppgifter enligtär styrelsen upprätthållaattav
allmän ordning och säkerhet i samhället. Den verksamhet utförssom

ordningsvakt skall därför enligt styrelsen komplementav ettses som
till och aldrig ersättning för polisen.som en

Det finns enligt styrelsen inte något uttryckligt hinder låtamot att
förordnande täcka samtliga de tjänstgöringsuppgifterett isom anges

punkterna i1 4 2 § lagen.-

Befogenheter

En ordningsvakts befogenheter gäller enligt styrelsen endast inom
för förordnandet. En ordningsvakt kan således inte medverkaramen

vid upprätthållandet allmän ordning utanför det i förordnandetav
preciserade området, han förflyttar sig frånnär tjänstgörings-t.ex. ett
område till ett annat.

Förordnande upprätthålla allmän ordning i anslutning till vissatt
verksamhet eller plats omfattar enligt styrelsen allmänäven plats
utanför eller därintill,närmast ingångar till lokaler, infarter tillt.ex.
områden särskilt upplåtna parkeringsplatser.samt

Polismyndigheten kan enligt styrelsen låta föreskriften om
ordningshållning vid offentlig tillställning eller vid konserten en
innefatta skyldighet anlita inte bara ordningsvakter ävenatt utan annan
personal. Med personal bl.a. säkerhetsfunktionärer vidannan avses
tävlingar, väktare och vaktmästare.



47polisväsendetstatligaKapitel 3 Det1994:122SOU

Särskilt behov

bestämmelsetidigareordningsvaktslagen finns3 §I angetts ensom
ochsärskilt behovfinnsfår förordnas detordningsvakt ettatt omom

Som exempel påsynpunkt.från allmänväsentlig betydelsedet är av
Rikspolisstyrelsensådana fall nämner

riksdagshusetlokaler,allmännaordningshållning vid vissa t.ex.-
utsträckningdit allmänheten idomstolar, störreoch allmänna

förhandlingaroffentligadelsöker sig for att ta av

ochhörande stationerkommunikationsmedelallmännavissa till-
i storstadsområdenahållplatser

verksamhetenkonsulat i den månambassader ochbevakning av-
ordningsvaktsförordnandekräver

centrumanlägg-ochplatser, d.v.s innetorgs.k. kvasiallmännapå-
ningar.

förförekommaOrdningsvaktsförordnanden bör enligt styrelsen inte
flygplatskontrollant,passkontrollant,fullgörande sysslor somav

forpassningsvakt.ellervaktkonstapel,delgivningsman, arrestant-
trafik-förordnas förenligt styrelsen inte hellerOrdningsvakter bör
enligthundskattekontroll. Vidare börellerdirigering, hundhållning

meddelas ansökningaravslag över-styrelsen regel som avsersom
naturvârdsobjekteller andranationalparker,vakning i naturreservat

eller anlägg-bostadsområden, vårdetransporterbevakningsamt av
ningar kräver kontrollåtgärder.som

enligtbli möjlig börtillfredsställande kontroll skallFör att en
avgränsad.preciserad ochstyrelsen den plats förordnandet varaavser

iakttas frågarestriktivitet styrelsen ärSärskild bör enligt när om
frekventerasvilka fortlöpandeförordnanden omfattar områden avsom

allmänsig områdenagäller styrelsen ärallmänheten. Detta enligt vare
plats eller inte.

Kvaliñkationskrav

enligtordningsvakt börVid prövning sökandens lämplighet somav
lämplighet.laglydnad och allmänstyrelsen höga krav ställas bådepå

haenligt styrelsenförordnas till ordningsvakt börDen som
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utbildninggenomgått föreskrivits Rikspolisstyrelsen.som av
Under extraordinära förhållanden och mycket starka skälmera om

föreligger kan enligt styrelsen ordningsvakt förordnas hanäven om
inte till fullo föreskrivengenomgått utbildning. Vederbörande måste
dock enligt styrelsen uppfylla de övriga krav gäller för för-som
ordnande ordningsvakt. I sådana undantagsfall bör enligt styrelsensom
tillses ordningsvakten tilldelas endast begränsade uppgifteratt samt att
han erhåller åtminstone kortare introduktion polismyndig-en genom
hetens försorg. Förordnandet bör också enligt styrelsen endast ges
kortvarig giltighet.

Förordnandemyndighet får enligt styrelsen föreskriva denatt som
ansöker förordnas ordningsvakt skall inställa sig personli-attom som

hos myndigheten för hans fysiska och lämplighet i övrigtatt statusgen
skall kunna klarläggas.

Förordnanden kortarepå tid 3 år kan enligtän styrelsen komma
ifråga lämplighetsprövningennär anledning till vederbör-t.ex. gett att
ande först bör få tjänstgöra kort tid ellerpå det fråganär ärprov om
förordnande särskild tillställning, i samband medt.exsom avser en en

motortävling.större

Ordningsvakts åligganden

Polismyndighet1änsstyrelse bör enligt Rikspolisstyrelsen i tjänsteföre-
skrift i vilkanärmare fall och hur ordningsvakt skall göraange en
anmälan till myndigheten, han påbörjar sin tjänstgöring.när

Ordningsvaktens uppdragsgivare, offentligarrangört.ex. en av en
tillställning, har enligt Rikspolisstyrelsen för god ordningett attansvar
råder vid tillställningen. En ordningsvakt skall därför enligt styrelsen
hålla uppdragsgivaren informerad förhållandenom som avser
ordningen vid tillställningen m.m.

Enligt avtal eller motsvarande kan ordningsvakt skyldig atten vara
följa uppdragsgivarens anvisningar, dessa inte strider polisens.när mot
Lydnadsplikten polisen dock enligt styrelsenär alltid den primära.mot

En ordningsvakt skall i sin tjänsteutövning uppträda på sättett som
inger förtroende och aktning. Han skall uppträda hövligt, hänsynsfullt
och fasthetmed iakttaga självbehärskning och undvika vadsamt som
kan uppfattas utslag ovänlighet eller småaktighet.som av
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Tvångsmedel

denUtöver tillkommer enligt 24 kap § 2rätt 7 rättegångs-som envar
balken i vissa fall gripa begått brott har ordnings-att person som en
vakt befogenhet att

avvisa, avlägsna eller omhänderta enligt 13 §någon polislagen-
1984:387
omhänderta enligt § 1976:5111 lagen omhänderta-person om-
gande berusadeav personer m.m.
beslagta spritdrycker, vin eller starköl enligt 2 § 5 lagen-
1958:205 förverkande alkoholhaltiga dryckerom av
avvisa eller avlägsna från det områdenågon där han uppehåller-
sig, bl.a. enligt 16 § fjärde stycket allmänna ordningsstadgan
1956:617 och § fjärde stycket7 lagen 1956:618om om
allmänna sammankomster
utföra ytlig kroppsvisitation bedöms nödvändig säker-som av-
hetsskäl och endast eftersökande eller farligtannatavser av vapen
föremål enligt §19 l polislagen 1984:387
använda våld enligt 24 kap l § brottsbalken nödvärn enligtsamt-

i 10 § första stycket 2 och 4 polislagen.p

Innan ordningsvakt använder tvångsmedel skall han enligt styrelsenen
upplysningar och anmaningar försöka få den ellerstörgenom som

hotar allmän ordning frivilligt upphöra med detta. Om möjligt böratt
ordningsvakten också erinra den ordningsstörande de påföljderom

bristande hörsamhet tillsägelser direktivoch kan medföra. Detsom av
måste således alltid föreligga rimlig proportion mellan mål ochen
medel.

Ordningsvakt vid omhändertagande eller gripande använtsom
handbojor skall enligt styrelsen skyndsamt anmäla åtgärden till
polisman. Bestämmelserna i lagen 1976:371 behandlingenom av
häktade och anhållna m.fl. gäller därvid i tillämpliga delar.

Utbildning

Utbildningens målsättning enligt styrelsen ordningsvakt skallär att en
bibringas så goda kunskaper förekommande arbetsuppgifter kanatt
lösas korrektpå och smidigt sätt.ett

Polischef för planering och genomförande utbildningansvarar av av
ordningsvakter inom polisdistriktet.

Behovet ordningsvakter skall kartläggas och ställas i relation tillav
det antal ordningsvakter finns tillgängliga.som
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Genomförande utbildningav

Till kurs enligt förvarje skall styrelsens handbok ordningsvakter
utdelas till deltagarna tillsammans med myndighetens anvisningar för
hur utbildningen skall bedrivas.

Utbildningen skall bedrivas självstudierdels dels kvälls-som som
eller veckoslutskurser under ledning utbildad instruktör.av

Instruktör eller polisman inom myndigheten skall utsesannan som
kontaktman för eleverna tidunder den självstudier bedrivs.som

instruktörsledda utbildningenDen skall enligt styrelsen omfatta
minst timmar.25 Kursinnehället i bilagaanges

För kontroll deltagarnas kunskaper skall anordnas muntligt ellerav
skriftligt de kursdeltagare tillgodogjortFör sig utbildningenprov. som
i enlighet med målsättningen utfärdas intyg genomgångenom
utbildning polischefens försorg.genom

Behov kontinuerlig fortbildning skall polismyndig-prövasav av
heten.

Kostnader m.m.

Kostnader för annonsering, undervisningsmateriel, lokalhyra m.m.
bestrids polismyndigheten.av

Kursdeltagarna bekostar älva till utbildningsorten. Ersättningresan
för förlorad arbetstjänst för utgifter avseende kost och logi utgårsamt
inte statsmedel.av

Den instruktörsledda undervisningen kostnadsfri.är
Polismans medverkan vid utbildningen ordningsvakter betraktasav

uppdrag i tjänsten varför kurstillägg skall utgå.som

Uniformering och övrig utrustning

Rikspolissstyrelsen har i sina föreskrifter rad bestämmelseren om
ordningsvakternas uniformering och utrustning i övrigt.

Enligt dessa skall ordningsvakt vid tjänstgöring bära antingen
uniformskyddsbeklädnad, fastställd Rikspolisstyrelsen, eller förav
uppdraget lämplig civil klädsel. Vid tjänstgöring i civil klädsel skall

tjänstetecken bäras.ett
Efter medgivande förordnandemyndigheten får ordningsvaktav vara

utrustad med batong och handbojor.
Väktare anställd vid auktoriserat bevakningsföretag harär ochsom

förordnats ordningsvakt får vid sådan tjänstgöring bära be-som
vakningsföretagets uniform försedd med funktionsbeteckningmen en
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fastställts Rikspolisstyrelsen.som av
Ordningsvakt får använda hund i tjänsten efter särskilt medgivande
förordnandemyndigheten.av

Ordningsvakt får i princip inte i denna egenskap bära skjutvapen i
tjänsten. Ett ordningsvaktsförordnande för fullgörande uppdragettav

till sin väktartjänstgöring, exempelvisnärmast ärnatursom en
ambassadbevakning, kan i undantagsfall och speciella skäl ävenav

bära skjutvapen. väktarenrätt Att utför uppdraget ävenattavse som
har ordningsvaktsförordnande hindrar honom då inte från bäraatt
skjutvapen.

Ordningsvaktsemblem, funktionsbeteckning och tjänstetecken för
uniform och skyddsbeklädnad anskaffas Rikspolisstyrelsen. Stats-av
verket betalar kostnaderna.

Kontroll

åliggerDet den polismyndighet inom distrikt ordningsvaktvars en
tjänstgör övervaka uniforms- och skyddspersedlar ocksåatt att men
övrig utrustning anskaffas eller bärs ordningsvakten överens-som av

med Rikspolisstyrelsens bestämmelser.stämmer

Återkallande m.m.

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd innehåller dessutom
rad bestämmelser återkallelse, avstängning och utrustningar.en om

Bestämmelser bevakningsföretagom

Lagen 1974: 191 bevakningsföretag innehåller de grundläggandeom
bestämmelserna bevakningsföretag. Bestämmelser finns iocksåom
förordningen 1989:149 bevakningsföretag Riks-ochom m.m.
polisstyrelsens föreskrifter och allmänna RPS FSråd 1987:1.
Viktiga bestämmelser följande.är

Lagen bevakningsföretagom

Med bevakningsföretag enligt 1 § l lagen 1974:191 be-stavses om
vakningsföretag den yrkesmässigt sig föråtar räkningattsom annans
bevaka fastighet, anläggning, viss verksamhet, offentlig tillställning
eller något sådant eller också bevaka enskild forannat att person
dennes skydd. Enligt §1 2 lagen gäller lagen inte bevakningst som
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utförs statlig eller kommunal myndighet. gäller inte hellerDenav
bevakning utförs enskild denne endast fullgörsom av person, om

meddelats honomuppdrag med stöd förordnande harett av enav som
myndighet enligt bestämmelse i lag.en

Bevakningsföretag får inte bedriva verksamhet i 1 § l stsom avses
auktorisation. Särskild auktorisation krävs förlagen tillståndutan att

enskild förbevakningsföretag skall få sig bevakningåta av person
dennes skydd.

utbildning skall utföra bevakningstjänst krävsFör personal somav
också auktorisation. bevakningsföretagFöretag utan attsom vara
bedriver sådan utbildning kallas utbildningsföretag.

beviljas endast detEnligt lagen får auktorisation kan antas attom
verksamheten

1 blir bedriven sakkunnigt och omdömesgillt och ipå sättett
Övrigt i överensstämmelse god sed inom branschen,med

2 inte få från allmän olämplig inriktning.kommer synpunktatt en

auktorisation företagetFör krävs också haratt utsett somen person
föreståndare för verksamheten.

hos auktoriserat bevakningsföretag skall §All personal enligt 4
lagen godkänd vid prövning med avseende laglydnad,påvara
medborgerlig pålitlighet för ilämplighet i övrigt anställningsamt
sådant företag. gäller föreståndare för verksamhetenDetsamma samt
ledamöter i bevakningsföretagets styrelse.

Enligt § lagen5 fråga auktorisation länsstyrelsen i detprövas avom
län företagetsdär ledning har sitt Länsstyrelsen skall inhämtasäte.
rikspolisstyrelsens yttrande i ärende auktorisation.om

Prövning personal hos auktoriserat bevakningsföretag görsettav av
länsstyrelsen i det län där den huvudsakligen kommaprövassom avses

tjänstgöra. fråga föreståndaren för verksamhetenI ochatt om
ledamöter i företagets styrelse prövningen den länsstyrelsengörs av

tillsyn företaget.utövar översom
Den godkänd för anställning i bevakningsföretag tilloch harärsom

uppgift utföra bevakningstjänst väktare §har enligt det skydd7att
i 7 kap 5 § brottsbalken han utför sådan tjänst.närsom avses

Enligt 8 § lagen länsstyrelsen i det län där företagets ledningutövar
har sitt tillsyn auktoriserade bevaknings- och utbildningsföre-säte över

tag.
Enligt lagen skall här avsedda företag lämna länsstyrelsen de

upplysningar verksamheten den för tillsyn.begär sin Lagenom som
innehåller del andra bestämmelser tillsyn, inspektion ochäven en om
återkallelse.
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Förordningen

bevakningsföretag meddelarförordningen 1989: 149Enligt m.m.om
ocharbetsmarknads-efter samråd med berördaRikspolisstyrelsen

utbildningen väktarebranschorganisationer föreskrifternärmare avom
övrigt. Styrelsen meddelaruniform och utrustning iväktaressamt om

verkställighetföreskrifter behövs för lagenockså de ytterligare avsom
bevakningsföretag.1974: 191 om

Rikspolisstyrelsens föreskrifter

Allmänt

FSråd RPSRikspolisstyrelsen har meddelat föreskrifter och allmänna
1974:191 bevakningsföretag och bevaknings-1987:1 till lagen om

huvudsakliga bestämmelserna och rådenkungörelsen 1974:462. De
följande.är

yrkesmässighet innebär enligt styrelsen verksamhetenKravet på att
varaktighet och omfattning. Auktorisation erfordrasskall ha viss

utför bevakningexempelvis inte då ersättning tillfälligtnågon mot
tillfälligaunder fastighetsägares eller rörelseidkarest.ex.annan, en

frånvaro.
utför sin interna bevakningEtt företag med personalsom egen

tillämpligomfattas inte lagen. blir lagen enligt styrelsenDäremotav
utförs uppdragsgivaren helägt företagbevakningen ettom av av

den enda kunden eller inte.ärägarenoavsett om

Auktorisation

sakkunnigtverksamheten skall bedrivas ochKravet på ettatt om-
enligt eller de skalldömesgillt innebär styrelsen densätt att som

i bevakning ibedriva verksamheten bör ha erfarenhet och insiktav
särskilt beträffande bevakning medoch den slagsstort som avses

ansökan auktorisation.om
innebär enligt styrelsen vidare företaget skallKravet att antas

förkomma följa de bestämmelser och föreskrifter gälleratt som
verksamheten, lämplighetsprövning, kravenbestämmelsernat.ex. om

ochutbildning föreskriven uniformeringpå genomgången samt
övrigt.utrustning i

bevakningen skall bedrivas i överensstämmelseMed kravet på att
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med inom branschen styrelsen bl.a. vissgod sed enligt attavses en
minimistandard upprätthållas och intepå bevakningen måste att
felaktiga olämpliga används bevakningsverksarnheten.eller metoder i

enligt god bevakningenDessutom innebär styrelsen kravet på sed att
inte inkräktar polisens eller bevakningenspå arbetsområde att
utförande bibringa deneller reklamen för den kan allmänheten
felaktiga föreställningen företaget övertagit polisiär funktionrentatt en
eller företagets verksamhet kan jämställas med polisverksarnhet.att

Kravet på företaget skall ha lämplig organisation ochatt en
planläggning enligtsin verksamhet innebär styrelsen företagetattav
i förhållande till sin storlek och inriktning skall bedömas komma att
bedriva seriös bevakning.en

Kvaliteten och effektiviteten den utförda bevakningen liksom
utföra viss bevakning tillhör enligt styrelsen det avtalsfriasättet att

området och fria konkurrensen företagen inomden mellan branschen.
En kunds klagomål i dessa avseenden kan dock enligt styrelsen ge
tillsynsmyndigheten anledning vidta åtgärder, närmareatt t.ex. en
inspektion bevakningsföretaget.av

Anser tillståndsmyndigheten, då bevakningsföretag anmälerett att
verksamheten utvidgats, denna får eller kan komma fåatt antas att en
olämplig inriktning, skall enligt myndigheten vidta åtgärderstyrelsen
för söka åstadkomma rättelse. Skulle sådan rättelse inte uppnås,att
kan enligt i företagets auktorisationstyrelsen sista hand frågan tasom

till omprövning.upp

Auktorisation för bevakning enskildav person

Auktorisation för bevakning enskild får enligt styrelsenav person
meddelas endast det helt klart framgår verksamheten ärattom
synnerligen angelägen allmän synpunkt och polisen inte sigåtarur
bevakningen.

För auktorisation för sådan verksamhet skall meddelas måsteatt
bevakningsföretaget enligt styrelsen sådan storlekha och organisa-en
tion den tillhandahållna bevakningen får den stadga och specialin-att
riktning krävs. Dessutom bör enligt styrelsen sådan bevakningsom
endast komplement till bevakningsföretagetsutgöra övrigaett

ibevakningsverksamhet.
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personalGodkännande av

skall ärgodkännandeansökanför tasförutsättningEn att uppomen
bevaknings-i auktoriseratanställdvederbörande ärenligt styrelsen att

anställa denne.företagetföretag eller attavser
bådeställaskrav påstyrelsen högaskall enligtgodkännandeVid

be-auktoriseratanställning iföri övrigtlämplighetochlaglydnad
iallställas påstyrelsenenligtskallSamma kravvakningsföretag.

styrelseledamöterföreståndare,personal.anställd Påbevakningsföretag
företagetsinflytande påavgörandeharandraoch ettsompersoner

dettaihöga kravställasstyrelsenenligtskallverksamhet, extra
avseende.

bevakningsföre-auktoriseratanställning iföri övrigtLämpligheten
referens-bevakningsföretagetstyrelsenenligtutreds genomtag av

Endastarbetsgivareundersökning tidigarehosundersökning, m.m.
20fylltväktareväktare. Innanfår godkännasfyllt 18 ården somsom

bevakningsuppgiftanlitas förinteenligt styrelsendockfår hanår som
mognad.erfarenhet ochkräver större

styrelsenenligtgodkännande kantidsbegränsaskälSärskilda ettatt
ellervikariat,tidsbegränsattillfällig,anställningen är ettt.ex.attvara

lämplighet.verderbörandesbeträffandeföreliggertveksamhetvissatt
styrelsenenligtskallgodkännandetidsbegränsamöjlighetDenna att

restriktivt.mycketanvändas

väktareUtbildning av

meddelatharRikspolisstyrelsengrundkurs.igenomskall gåVäktare en
dessutomochtimmaromfattar 44grundkursen. Denföreskrifter om

praktiskHärtill kommergrundutbildning.fortsatti s.k.53 timmar
timmar.sammanlagt 217Alltså120 timmar.underyrkesträning

i bilagaintagnautbildningeninnehållet i ärUppgifter om
nödvändigabibringa elevernaenligt styrelsenUtbildningen attavser

kunskaper om

bevakningstjänstenförutsättningarna förrättsligade-
bevakningsbranschen-

arbetsuppgifterväktarens-
funktionorganisation ochpolisväsendets-

ordningsvaktsinstitutet-
förebyggandejämteuppgifterorganisation ochbrandmyndigheters-

brandvidåtgärderoch övrigabrandsläckningbrandförsvar,
brottupptäcktsamband medåtgärder i av-

tillämpningoch derassäkerhetsföreskrifter-
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larmanordningar och andra bevakningshjälpmedel-
vanligt förekommande sjukdomstillstånd och principer för första-
hjälpen vid olycksfall och akut insjuknande samt
arbetarskyddets regler funktion.och-

Övriga bestämmelser

Styrelsens föreskrifter och allmänna råd innehåller därutöver raden
bestämmelser bl.a. tillsyn och återkallelse, uniformering och övrigom
utrustning.

Bestämmelser skyddsvakterom

Lag och förordning

Bestämmelser skyddsvakter finns i lagen 1990:217 skydd förom om
samhällsviktiga anläggningar och förordningen 1990:1334 im.m.

lagenämne. I bestämmelser vissa åtgärder till skyddsamma ges om
mot

sabotage,-
användning våld, hot eller förtvång politiska syften,av-
spioneri röjande i andra fall hemliga uppgiftersamt rörav som-
totalförsvaret.

En bevakar skyddsobjekt och inte polisman benämnsett ärsom
skyddsvakt.

Den vill ha tillträde till skyddsobjekt eller uppehållerettsom som
sig invid skyddsobjekt skyldigär begäranett på denatt av som
bevakar skyddsobjektet födelsetid och hemvistuppge namn, samt
underkasta sig kroppsvisitation inte brev ellersom avser annan
handling.

Enligt 11 § lagen får den bevakar skyddsobjekt beslutaettsom om
kroppsvisitation, det behövs för bevakningsuppgiften skallattom
kunna fullgöras eller för söka efter föremål kan iatt beslagtassom
enligt lagen.

Enligt 12 § lagen får den bevakar skyddsobjekt också i denettsom
utsträckning krävs för bevakningsuppgiften skall kunnaattsom
fullgöras avvisa, avlägsna eller, sådan åtgärd inte tillräcklig,ärom en
tillfälligt omhänderta inom eller vid skyddsobjektet,en person om
personen
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enligt lagenbeslutgrundförbud gäller påöverträder något avsom-
födelsetid elleruppgiftbegäran lämnapåvägrar att om namn,-

skäligen kanuppgift däromhemvist eller lämnar antas varasom
oriktig

kroppsvisitation.sigunderkastavägrar att-

skyddsobjektet ochinomdessutom13 § har skyddsvakterEnligt lagen
detgripa denpolismänbefogenheteri dess närhet att somsomsamma

tillförberedelsespioneri, sabotage elleranhålla förfinns skäl ettatt
för medföremålbeslagsådant lägga påbrott samt att personensom

skyddsob-flykt frånmisstänkte pågäller också densig. Detta ärom
jektet.

enligt § förordningenskall 5till skyddsvaktDen utsessom
i det län där han bosatt.godkänd länsstyrelsen är1990: 1334 avvara

regler.gäller särskildapersonal inom försvaretmilitärFör
meddelaRikspolisstyrelsenEnligt skyddsförordningen skall18 §

beträffandeskyddsvakteroch utrustningföreskrifter utbildning avom
militär personal.änannan

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och rad

meddelatRikspolisstyrelsen§ skyddsförordningen harMed stöd 18av
ochRPS 1991:5 utbildningallmänna råd FSföreskrifter och om

skyddsobjekt. Ibevakning civilaskyddsvakterutrustning samt avav
bestämmelser följande.detta sammanhang intressanta är

skydd för samhällsviktiga anläggningar1990:217Lagen m.m.om
objektbereda vissa i lagen angivnaskyddslagen syftar bl.a. till att

1981:421 säkerhets-förordningenförstärkt säkerhetsskydd. Iett om
ålägger vissafinns bestämmelserskyddet vid statliga myndigheter som

tillfredsställande säkerhets-myndigheterstatliga upprätthållaatt ett
skydd inom sina verksamhetsområden.

Rikspolisstyrel-instruktion förEnligt förordningen 1989:773 med
brottförebygga och avslöjaleder styrelsen polisverksamhet för attsen

polisverksamhetrikets säkerhet. styrelsen bedrivs dennaInommot av
SÄPO.Säkerhetspolisen

förstås i detta sammanhangMed säkerhetsansvarig myndighet en
för säkerhets-myndighet eller företag motsvarandeett som ansvarar

skyddet vid anläggning visst område.viss eller ett
skyddsobjektMed civila skyddsobjekt i det följande sådanaavses

Rikspolisstyrelsensenligt 18 § 2 skyddsförordningen omfattassom av
föreskriftsrätt.
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Utbildningens omfattning

Utbildningen skall enligt styrelsen eleverna kunskaper och färdig-ge
heter för skyddsvakt kunna bevaka skyddsobjekt. Utbildningenatt som
omfattar 40 timmar. Kursinnehållet i bilagaanges

Fortbildning skall främst genomgång lagstiftning och vid-avse av ny
makthållande kunskaper i självskydd.av

Utbildningens genomförande

För utbildning i brandförsvarämnena och olycksfallsvård skall lärare
från respektive ämnesområde anlitas, för utbildning i Självskyddämnet
lärare med polisiär instruktörsutbildning i ämnet.

bevakningsföretagI anställd väktare eller ordningsvakt, som avses
bli godkänd skyddsvakt, skall avkortadgenomgå skyddsvaktskurssom

får ordnas bevakningsföretagets försorg.som genom
Annan bli godkänd skyddsvakt inteperson som avses som men som

väktargrundkursgenomgått eller ordningsvaktskurs skall genomgå
fullständig skyddsvaktskurs.

Godkännandemyndigheten får meddela väktare, ordningsvakter eller
personal tidigare genomgått motsvarande utbildning be-annan som

frielse från föreskriven utbildning eller från det eller de ämnesområden
sökanden har utbildning igenomgått med godkända resultat.som

Den genomför skyddsvaktsutbildning skall samråda med god-som
kännandemyndigheten utbildningens utformning.närmareom

Utbildningen instruktörsledd.är

Beväpning m.m.

En skyddsvakt får efter medgivande godkännandemyndighetenav vara
utrustad med batong och handbojor. skyddsvaktEn får vidare efter
medgivande myndighet med skjutvapen enligtutrustasav samma
Rikspolisstyrelsens föreskrifter väktares utbildning och utrustningom

RPS FS 1987:1. Detsamma gäller medgivande användam.m. att
hund vid bevakningen.

Bevakning civila skyddsobjektav

Länsstyrelsen skall förtecknig civilaupprätta skyddsobjektöveren
inom länet. förteckningenAv skall framgå hur bevakningen prioriteras
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skydds-krigstid. varjekris- och Förfreds-,skyddsobjekt imellan
bevakningsinstruktion.skall det finnasobjekt en

jakttillsynsmanBestämmelser om

och jakzjförordningenJaktlagen

§får enligt 47begår jaktbrott,gärning hanbar dånågon påErtappas
ellerjakträttshavareni beslag1987:259 viltjaktlagen tas avav

sådangällerBefogenheten ävenföreträder honom.någon som
kanförverkad ellerblienligt jaktlagen kanegendom antas somsom
till-befogenhetbrottet. Sammautredningbetydelse förhaantas om

behörigadärtilljakttillsynsmändärtill förordnadekommer samt
gränsbevakning.och tullverketsvid kustbevakningentjänstemän

jakttillsynsmän1987:905 förordnasjaktförordningenEnligt 53 §
fårFörordnandethemvist.har sitti det län där hanlänsstyrelsenav

utbildningochFöreskrifter förordnandeeller flera län.omfatta ett om
Rikspolissty-meddelasderas utrustningjakttillsynsmän samt avomav

relsen.

Rikspolisstyrelsens föreskrifter

1938:279jaktstadganmed stöd 49 §harRikspolissstyrelsen av
1986:27råd RPS FSföreskrifter och allmännameddelat om

viktigadetta sammanhangjakttillsynsman. Iutbildning avm.m
följande.bestämmelser är

skriftligenförordnande till jakttillsynsmän görsAnsökan upp-avom
jakttillsynsmannen ärdet län därdragsgivaren hos länsstyrelsen i

ellerjaktsvårdsföreningexempelvisUppdragsgivare kanbosatt. vara
jaktsarnmanslutning.

medendast denlänsstyrelse förordnajaktillsynsman fårTill som
övriga omständigheterjaktfrågor och ärlaglydnad, insikthänsyn till i

Förordnande20 inte 65 år.har fylltlämplig för uppdraget och men
detskallförordnandetviss tid, Iutfärdas för högst år.tre anges

resultatgodkändamedtillsynen Endast denområde somavser.som
jakttillsynsmän.förordnasföreskriven utbildning fårgenomgått som
tjänstgöring. Entjänstetecken underskall bäraJakttillsynsman ett

utrustadlänsstyrelsenmedgivandejakttillsynsman får efter varaav
i förordnandet.handbojor. skallmed Det anges

Kostnaden påanskaffas Rikspolisstyrelsen.Tjänstetecken stannarav
statsverket.
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Utbildning

Utbildningen bibringa eleverna kunskaper och färdigheter förattavser
kunna jakttillsynen.utöva Innehållet iatt utbildningen omfattar 20

timmar. Innehållet i utbildningen i bilagaanges

Utbildningens genomförande

Den bli förordnad jakttillsynsman skall genomgåsom avses som
föreskriven utbildning länsstyrelsens försorg. Länsstyrelsen fårgenom
därvid anlita biträde polismyndigheten i det distrikt där sökandenav
har sitt hemvist.

Utbildningen skall med undantag för ålagda självstudier vara
instruktörsledd.

Bevis över genomgången godkänd utbildning utfärdas länsstyrel-av
eller den polismyndighet genomfört utbildningen.sen som

Kostnads- och ersättningsfrågor

Den instruktörsledda undervisningen kostnadsfri.är Kostnader för
litteratur bestrids dock inte statsmedel.av

Kursdeltagare har själv bekosta till utbildningsorten.att resa
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst liksom förekommandei fall
utgifter för kost och logi betalas inte statsmedel.av

Naturvårdsvakter

Författningsbestämmelser

Enligt 27 §naturvárdsförordningen 1976:484 förordnas naturvårds-c
vakt länsstyrelsen i det län där naturvárdsvakten har sitt hemvist.av
Föreskrifter förordnande och utbildning naturvårdsvakterom av
meddelas enligt lagrum Rikspolisstyrelsen efter samråd medsamma av
Statens Naturvárdsverk. I 5 § terrängskörningsförordningena
1978:594 finns motsvarande bestämmelser.
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föreskrifterRikspolisstyrelsens m.m.

naturvårdsförordningen27 §stödRikspolisstyrelsen har med cav
1978:594 efterterrängkörningsförordningen1976:484 och 5 §a

rådföreskrifter och allmännameddelatmed Naturvårdsverketsamråd
naturvårdsvak-och utbildning1993:10 förordnandeRPS FS avom

bestämmelsernaviktigasteDeter.
förordnasi första handnaturvårdsvakt bör enligt styrelsenSom en

frågorliknandenaturvård ellersitt arbete sysslar medisomperson
skogsvårdssstyrelsernavidpersonalfältpersonal vid länsstyrelsen,

naturvårdsobjektför vårdanställdaeller Domän, är avpersoner som
gränsbevakningspersonal.och tullens

uppdrags-sökanden och hansAnsökan skall göras gemensamt av
etc. Enligtstiftelselänsstyrelse, Domän,skogsvårdsstyrelse,givare

terrängkömingsför-naturvårdsförordningen ochstyrelsen synes
registerslagning vid prövningförinteordningen utrymme avge

resultatmed godkäntförordnande. Endast denansökan somom
naturvårdsvakt.utbildning får förordnasföreskrivengenomgått som

Utbildning

bibringaföreskrifterenligt RikspolisstyrelsensskallUtbildningen
naturvårdsvakt kunnaoch färdigheter förkunskapereleverna att som

försorg.Utbildningen skall ske länsstyrelsenstillsynen.utöva genom
fårpolismyndighet ochdärvid anlita biträdeLänsstyrelsen skall av

lämplig kompetens.behov anlitavidäven annan
bilaga 7.innehållet i utbildningenRikspolisstyrelsen har bestämt

Gränsrenvakt m.m.

speciellamedföregående har fall därdet antalI utrustatsett personer
fisketill-bitillsynsmän ochfinns fler, bl.a.befogenheter berörts. Det

glesbygdsfall.medVi slutar denna redovisning nämnasynsmän. ettatt
bestämmelser i1926:3 innefattandeEnligt § kungörelsen4

och1925 mellan Sverige9 majanledning konventionen denav
länsstyrelsendetgränsområdena tillkommerFinland angående irenar

under-till uppgiftharförordna gränsrenvakter. De ta emotattatt
Sverige.sig olovligen iuppehållerrättelser från Finland somom renar

bestämmelser i anledning1926: l innefattandeEnligt 2 § lagen av
angåendeFinlandmellan Sverige ochkonventionen den 9 maj 1925
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erhåller kännedomi gränsomrádena då hanär ägare,renar renarnas
pliktig lata hämtaolovligen Sverige,sig iuppehåller attattom renarna

dem driva tilloch dem Finland.
driva dem tillGränsrenvakt får bevakning ellerunderta renarna

Finland. Utdrivna tillskall överlämnas ägaren.renar
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krafterochorganisationerFrivilliga2.3

brottsförebyg-sigorganisationer ägnarmångaDet är somnumera
villVii kapitel 5.till den fråganverksamhet. Vi återkommergande

bestämmelserfinnsdetframhållasammanhangi detta att sam-om
polisensreglerarförfattningaripolisen och andramellanverkan som

samarbeta1984:387 skall polisen3 §polislagenEnligtverksamhet.
polis-verksamhet berörvilkasorganisationerochmyndighetermed

bestämmel-finns också1984:730polisförordningenverksamheten. I
sammahang.i dettasamverkan intresseavser om

skalloch säkerhetordningupprätthålla allmänförVid sitt arbete att
1984:730polisförordningenkap. 3 §enligt lpolismyndigheterna

ochborönskemål från demochoch beakta kravuppmärksamma som
enligtmyndigheternasyfte börpolisdistriktet. dettai Iverkar samma

tillbidrar näraarbetsformeroch välja sådanaparagraf utveckla ettsom
börPolisenallmänheten.polisen ochförhållande mellanoch gott

särskilt democh stöd,rådefter medborgarnavidare sträva att somge
till-präglasverksamhetentillför brott,har attsamtutsatts avse

gänglighet och synlighet.
myndigheterna inomskallpolisförordningenkap. §Enligt l 4

utgångspunktmedverksamhetenoch planerapolisväsendet organisera
polisvä-förankrad ochlokaltskallpolisverksamhetenfrån attatt vara

medmöjligteffektivtanvändasskall såsamladesendets somresurser
harregeringenriksdagen ochriktlinjermål ochavseende på de som

fast.lagt
polismyndighetvid§polisförordningen kan det3 bEnligt 2 kap. en

mellansamverkanochför samrådnärpolisråd och andrafinnas organ
Bestämmelseneller allmänheten.andra myndighetermyndigheten och

1trädde kraft denvilken i1994:72,förordningentillkom genom
april 1994.
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Kapitel 4

Statsmakternas beslut om

den allmänna inriktningen
av

kriminalpolitiken

Enligt 1 kap § polisförordningen 1984:730 myndigheterna4 skall
inom polisväsendet organisera och planera verksamheten med

frånutgångspunkt polisverksamheten lokalt förankradskallatt vara
polisväsendetsoch samlade skall effektivtanvändas såatt resurser som

möjligt med de mål och riktlinjer riksdagen och regeringen harsom
fast.lagt

statsmakterna har under år framhållit behovetsenare av en
inriktning kriminalpolitikenmarkerad brottsförebyggandemotav

Regeringen gjort detåtgärder. har i 1994 budgetpropositionårssenast
1993941100 bil. 3. Föredragande departementschefen anförde där
bl.a. följande 48.

Brottsutvecklingen beror dock inte endast hur utformarpå vi de traditio-
krinrinalpolitiska åtgärdernanella inom bestårrättsväsendets Dessaram.

ingripandenfrämst och reaktioner redan begångna brott. Imotav en
mening kan alla dessa åtgärder sägas uttryck för misslyckandeett ettvara

grundläggandei den ambitionen förebygga och förhindra brott. Denatt
förebyggande effekten straffsystem konsekventfast ochärettav som
utformat och tillämpat skall visserligen inte avgörandeundervärderas. Av

ocksåbetydelse brottsligheten bekämpas Häri liggerär bred front.påatt att
segregationfaktorer bidrar till samhälle minskadoch årett tryggaresom
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viktiga inslag i strategi för brottsbekämpning. lika viktigtMinst är atten
vi skapar möjligheter för samhället utvecklas människor kanså växaatt att
i mognad, och ömsesidigt hänsynstagande. Särskilt viktigt dettaäransvar

det gäller barn och ungdomar. stärka familjens ställningnär Att och ta
möjligheter fostrare viktigttillvara skolans i sig ockå detär närsom men

gäller sikt motverka brottslighet.påatt
Ävenvi också prioritera direkt brottsförebyggande åtgärder.Men måste

gäller nödvändigtdet detta område det tillvara enskildanär är taatt
människors och deltagande. Centrala direktiv kan aldrig ersättaengagemang
insatser bygger kunskap och den lokala miljön.på Påomsom omsorg egna

värdefullthåll bedrivs det den grunden lokalt brottsñrebyg-manga på ett
förgande arbete. Statsmaktema har skapa goda förut-ett attansvar

sättningar för och aktivt stöd till det arbetet.ettge

fråga polisverksamheten framhöll departementschefenI bl.a.om
följande 85.s.

I Sverige har riksdagen och regeringen slagit fast polisverksamheten iatt
ökad utsträckning skall inriktas brottsförebyggande åtgärder i vidmot

brottsförebyggandemening och brottsförhindrande åtgärder polisverk-mot
samhet; b1.a. 199293: 75. Riktlinjer100 bil. 3 63 och har ocksåse prop s.
givits ökad satsning kvarterspolisverksamhetpå och ökadpåom en
synlighet i form fotpatrullering.av

Riksdagen inte ha gjort särskilt uttalande i de frågornågotsynes
199394:JuU19,har berörts i det föregående jfr bet. rskrsom

199394229.
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5Kapitel

nuvarandeDen

rollfördelningen

kartläggningEn

rollfördelningenVi skall enligt direktiv mellan polisen,vara överse
enskilda gälleroch de det skapa trygghetkommunerna när att mot

särskilt vardagsbrottslighet, ordningsstörningar.brott, och
i nödvändigtSom led sådan har vi funnit detöversynett atten

försöka kartlägga hur rollfördelningen mellan dessa aktörer i dag.är
beskrivningEn de törfattningsbestämmelser gäller inriktningav som

och samarbete i fråga brottsförebyggande verksamhet eller somom
kan tänkas påverka sådan indirekt inte bra bildverksamhet ger en av

finnsläget. Det dessutom mycket litet reglerat.
Vi har det nödvändigt helhetsbild hur för-skapaansett att en av

hållandena dag,i vilka brister finns och vad kanär som varasom
möjligt i framtiden för trygghet brott, särskiltskapagöraatt att mot
vardagsbrottslighet, och ordningsstörningar.

tillUnder sådan kartläggning har vi koncentrerat arbetevårten en
undersökning vilka viktiga brottsförebyggandeaktörer harav som
uppgifter. visade sig det svenska samhälletDet delar äratt stora av
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berörda och organisationermånga verksammaär på omrâdet. Detatt
har givetvis inte varit möjligt kontakta alla dessa vi har valtatt men

rad strategiska och organisationer. Vi har träffatut en grupper
företrädaremed för dem i hearingar där de belyst dagenssamman

problem, vilka åtgärder de själva in huroch de vill samhälletssätter se
satsningar för framtiden.

har inte hellerDet varit möjligt träffa med företrädareatt samman
för samtliga kommuner i landet. Vi har i samarbete med företrädare
för Svenska Kommunförbundet valt kommunerna i storstadslänenut
och i andra län, nämligen Kronobergs, Skaraborgs och Jämtlandstre
län.

Vi har tagit frågeställningar i kontakterna medupp samma som
tidigare berörda organisationer också de särskilda kommunalamen
frågor berörts i direktiv.vårasom

Vilka kommuner och organisationer vi har träffat medsom samman
i bilaga Vad kom fram vid dessa hearingar presenteraranges som

vi helt kort i detta kapitel.
Vi redovisar först vad kom fram det gällernär polisenssom

verksamhet. Därefter följer avsnitt kommunerna,ett ett annatom om
enskilda organisationer och sist avsnitt ordningsvakter ochett om
väktare.
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polisensInriktningen1 av

verksamhet

1.1 Allmänt

delvisförsuccessivt givit uttryckårhar understatsmakterna ensenare
inflytandeskett underpolisverksamheten. Det harinriktningändrad av

kriminologisksåvälinomströmningarinternationellabl.a. veten-av
forskningenSverige harerfarenhet. Också ipolisiärpraktiskskap som

fore-betydelseninsiktkommit tillpraktiken alltoch avommer
Riks-harpolisverksamhet. Bl.a.problemorienteradochbyggande

omorienteringenför den politiskaunderlagtagit frampolisstyrelsen
1980-talet.inleddes i slutet avsom

för polisverksam-riktlinjerstatsmakternaskansammanfattningI
följande sätt.beskrivas påheten numera

brottsligheten ochminskaverksamhet ärför polisens attMålen att
prioritera denpolisenmål skalldessanåtryggheten. Föröka att

närpolisverksamheten.denoch s.k.verksamhetenbrottsförebyggande
utvecklas.ocksåverksamheten skallbrottsutredandeDen

detarbetssättetproblemorienteradeskall detpolisens arbeteI vara
metoderuppföljning och sättsinnebär analys,dominerande. Detta att

brottslighet börolika slagsgäller inriktningeni detNär motcentrum.
och narkoti-vålds-enligt statsmakterna görassärskilda satsningar mot

skalluppmärksamhetSärskildbrottslighet.ekonomiskkabrott samt
kriminalitetin idrasriskerarungdomarockså samtägnas attsom

delförhållandevisförvaneförbrytare och andra storensom svarar
brottsligheten.av

i formbedrivasutsträckningi ökadskallPolisverksamheten av
sedanutveckling denkannärpolisverksamhet, avensomsom ses
gällerSärskilt detkvarterspolisverksarnheten. närförekommandelänge

angelägetRikspolisstyrelsendet enligtkvarterspolisenoch är attnär-
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polisen samverkar med kommuner och andra kan medverka i detsom
förebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Den redovisade inriktningen genomförs stegvis inom svensknu
polis. följandeI de avsnitten beskrivs inriktningen polisens arbeteav

med tyngdpunktennärmare, lagd denpå brottsförebyggande verksam-
heten.

Redovisningen grundar sig på underlag vi fått vid hearingarsom
med företrädare för Rikspolisstyrelsen, Polismyndigheterna i Göteborg
och Karlskoga med kvarterspolisen i Orminge i Nacka polisdis-samt
trikt. Vi skulle ha gjort bredare kartläggning tiden medgett det.en om
Men vi utgår från vad vi i det följande kommeratt presenterar att ge

god bild den nuvarande inriktningen polisens verksamhet.en av av

1.2 Insatser narkotika, ungdomsbrott ochmot

yrkeskriminalitet

Allmänt

Svensk polis insåg tidigt behovet för polisväsendetav en gemensam,
lättillgänglig och i skrift dokumenterad grundläggande strategi för hur
statsmakternas intentioner skulle brytas ned och i det dagligaomsättas
polisarbetet. Under åren 1989 1991 formulerades sådan strategi.en-
Rikspolissstyrelsen publicerade och kommenterade strategin i de fyra

manifesten.s.k. De fram i samarbetenära mellan den lokala,togs ett
regionala och centrala polisorganisationen. Av naturliga skäl be-
gränsades dokumentationen till områden vid denna tid prioritera-som
des statsmakterna.av

Bekämpningen narkotikabrottsligheten har sedan många tillhörtårav
de områden prioriteras statsmakterna. Det därför naturligtsom av var

det första manifestet kom behandlaatt denna brottslighet. Iatt
manifestet, publicerades år 1989, redovisades rad åtgärder försom en

nå statsmakternas mål narkotikafrittatt samhälle. Viktenett av en-
engagerad samverkan mellan myndigheter, institutioner, föreningar
och andra berörda betonades. I manifestet ungdomsbrotten,om som
utkom följande år, framhölls vikten tidiga, förebyggande åtgärderav

Årungdomsbrottsligheten. 1991 publiceradesmot manifestet om
yrkeskriminaliteten. I det manifestet föreslog Rikspolisstyrelsen
kraftfulla åtgärder riktade denna relativt lillamot sett grupp av
kriminella.

följandeDet manifestet, med titeln Rakt brottsligheten,på kom
år och kan betraktas ideologisk och praktisksenare samma som en
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brottsförebyggande arbete.intensifieratutgångspunkt för ett
inspirations-tjänaRikspolisstyrelsenenligtManifesten skall ensom

personal.deraspolismyndigheterna ochkälla för

största problemsamhälletsDrogmissbruket är ett av

drogmissbruket utgörknarketmanifestet Rakt konstateraspd ettI att
generationernai deminstproblem. Intesamhällets största yngreav

mycket hårt.drabbas många
uppfattningbestämdapolisensdetmanifestet fastslås ärI att numera

möjlig endastnarkotikabekämpningframgångsrik äratt omen
efterfrågan skall kunnabegränsas. Förnarkotika kanefterfrågan på att

ocksåförebyggande insatser,handi förstaminskas behövs men
bekämpar narkotika-Polisenmissbrukarledet.åtgärder riktade mot

gatulangning ochinsatsergatunivånbrottsligheten på motgenom
också insatsernabetydelsenarkotika. Avbruk ärstoreget avav

åtgärderutbudet,for begränsapolisen och andra mott.ex.att genom
överlåtelse.smuggling och

myndigheter nöd-mellan berördasamverkanmanifestetEnligt är
lokala ochbekämpas. detskall kunna Påmissbruketvändig för att

skola,lokala fritidstörvaltningar,socialtjänst,regionala planet måste
både i detsjukhus och andra samverkakriminalvård,polis, tull,

Även föreningslivetrehabiliterande arbetet.och i detförebyggande
föräldraroch måste engageras.

Våga nej till drogersäga

narkotikamissbruk polisen mycketsamarbetar näraförebyggaFör att
Rikspolisstyrelsensdettaexempelmed andra, bl.a. skolan. Ett på är

bedrivs vidsedan några årprojekt till drogerVåga nejsäga som
beståendeledsPolismyndigheten i Göteborg. Projektet avav en grupp

hari Göteborg. Gruppenfor skolorför polisen och tvårepresentanter
byggerlektioner. Det påundervisningsmaterial för 17tagit fram ett

tör-till svenskaamerikanskt DARE anpassatsett somprogram --
förmå eleverna ståi projektet olikahållanden. Målet på sättär attatt

droger.trycket användaemot att
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Ungdomar är viktig målgruppen

Mycket talar enligt manifestet Rakt ungdomsbrottenpd för det äratt
relativt liten ungdomar, riskerar hamna i riskzonenen attgrupp som

för kriminalitet eller redan har hamnat där. Följande siffror belyser
detta.

60 bilstöldema förövas pojkar i åldern 1915procent årav av- -
20 alla lagförda brott begåsgrövre ungdomarprocent mellanav av-
15 20och år
ungdomarna i åldern 15 20 år endast 7mot procentsvarar av- -
den totala befolkningen

Enligt nuvarande regler får enligt manifestet brott begåssom av
ungdomar under 15 inteår registreras hos polisen. femtonåringEn

gjort sig skyldig till brott betraktas debutant,ettsom trots attsom
han med den aktuella gärningen kan ha tagit rejält kliv in iett en
redan tidigare inledd brottskarriär. Många redan i IO-årsåldern.snattar
Det gäller enligt manifestet ingripa tidigt ungdomar innan deatt mot
hunnit etablera sig i kriminaliteten.

Föräldrar har enligt manifestet för sina ungdomar.ett stort ansvar
Men andraäven måste enligt manifestet sitt ochtavuxna ansvar

sig i aktiviteter fångar ungdomarnas intresse. Det kanengagera som
till exempel ske föräldrar och andra blandatt ärgenom utevuxna
ungdomarna kvällar och och lärnätter känna de miljöer och kretsar

ungdomarna kanumgås Då föräldrarna också snabbaresom reagera
och säkrare, ungdomar missköternär sig eller begår brott.rentav

Polisen måste samverka med sociala myndigheter, skola och
fritidstörvaltningar samhället i övrigt. Polisen bör enligt manifes-samt

i olikautgöra aktiviteter för kommatet tillrättanavet medatt ung-
domars brottslighet.

Insatser yrkeskriminellamot

I manifestet Rakt yrkeskriminalitetenpá fastslås det begränsadäratt en
och inte särskilt förstor andelgrupp storpersoner som svarar en av
de brott begås i samhället.som

Enligt manifestet detär angeläget polisen kartlägger och aktivtatt
följer de yrkeskriminella. Utredningar angående brott yrkeskri-av
minella skall polisen söka få handlagda i sammanhang och medett
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helaförtur rättsprocessen.genom
och verkningsfullt samarbete mellan kriminalvården, social-Ett nära

vården, åklagarna och polisen enligt manifestet nödvändigt förär att
de yrkeskriminella skall kunna hindras från fortsatt brottslighet.

1.3 Ett problemorienterat arbetssätt och

närpoliserkvarterspoliser

påManifestet Rakt brottsligheten

den riksdagen under hösten 1990 propI behandlade propositionenav
198990: 155 förnyelse inom polisen delvisom angavs en ny
inriktning polisens verksamhet. Enligt statsmakterna skall brotts-av nu
ligheten med ökad satsning brottsförebyggandepå åtgärdermötas en
i vid mening och brottsförhindrandepå åtgärder. Strategin kan kort
beskrivas följandepå sätt.

brett förebyggande polisarbeteEtt i fall detmånga påär sätt som
sikt bäst resultat det gäller komma till med gatuvåld,när rättaattger
ungdomsbrottslighet, narkotikahantering, skadegörelse och andra slag

kriminalitet och ordningsstörningar. Polisens förebyggande arbeteav
förutsätter för framgång samarbete med andra myndigheternäraett
och skolan,såsom socialtjänsten, folkrörelserna förenings-ochorgan,
livet.

Enligt statsmakterna i förstaskall hand polisen vilka metoderavgöra
bör användas för förverkliga strategin harstatsmakternaattsom men

samtidigt framhållit behovet intensifierad verksamhet med kvar-enav
eller områdespoliser.ters-

Den strategin kräver i grunden förändrad polisroll. I detnya en
fjärde manifestet Rakt på brottsligheten kom 1991,årutsom- -
behandlade Rikspolisstyrelsen den polisrollen. den detI ärnya
problemorienterade arbetssättet viktigt inslag. Detta s.k. proaktivaett
arbetssätt skall enligt Rikspolisstyrelsen prägla all polisverksamhet.

manifestetI förordades vidare väsentlig utbyggnad kvarters-en av
polisverksamheten, där enskilda eller polismän bedriver detgrupper av
lokala polisarbetet i geografiskt avgränsade ochansvarsområdenegna
i samverkan denära med boende eller i området verksamma personer.

polisiäraDen strategin för det brottsförebyggande arbetet kan sägasnu
i viss tillmån återgång arbetssättet forna fjär-hos tidersvara en
dingsmän och småstadspoliser. Denna utvecklade form kvarterspo-av
lisverksamhet har på börjat benämnasår närpolisverksamhet sesenare

1994 budgetproposition.årst.ex.
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påEtt exempel det problemorienterade arbetssättet;
Slaget vid Möckeln

Nuläge

Vid ipolisen Karlskoga bedrivs omfattande försök undergårett som
BRÅSlaget vid Möckeln. Försöket bedrivs i samarbete mednamnet

och för Karlskoga och Degerfors kommuner.representanter
Syftet med projektet minska brottsligheten ochär skapa ökadatt

trygghet i kommunerna drogfria miljöer i samhälletoch olikagenom
former brottsförebyggande åtgärder. Eftersom polisen inte utanav
hjälp samhället i övrigt kan bryta brottslcurvan polisensärav sam-
verkan med andra viktig del i försöket.en

båda kommunernaDe har tagit särskilt beslutett attnumera om
kommunerna har särskilt gällerdet förebygga brott.närett attansvar
Ett kommunalråd från Degerfors och från Karlskoga deltar iett
försöket.

kommunaltEtt brottsförebyggande strategipro har arbetats framgram
för beslut i kommunfullmäktige i båda kommunerna under september
1994. Besluten omfattar bildandet lokala brottsförebyggandeäven av
råd.

Polismyndigheten har organiserats under försöket. Myndighetenom
består antal enheter med för olika närpolisområdenettnu av ansvar
inom polisområdet. Polisledningen stabutgör numera en som ger
enhetscheferna service. Enheterna mycket självständiga inomär ett

med målstyrning. Det finns utrednings- och spaningsenhetsystem en
med uppgifter, i övrigt arbetar polispersonalen vidgemensamma men
enheterna med all polisverksamhet problemorienteratpå inomsättett
sina närpolisområden.

projektet fannsI ledningsgrupp SSP Skola Social Polis be-en - -
stående polismästaren ordförande och bl.a. de båda kom-av som
munalråden från Karlskoga och Degerfors. För bättre kommunalen
anknytning har ordförandeposten i ledningsgruppen i projektetnumera
övertagits kommunalråd. Under ledningsgruppen finnsettav en

BRÅ,arbetsgrupp med företrädare för de kommunala förvaltningarna
och polisen. Arbetsgruppen initierar åtgärder berör fritidshem-som

skolan och barnomsorgen, socialtjänsten och polisen. Arbetetmen,
inriktas yrkeskriminella och ungdomar. deFör det frågaärmot senare

åtgärder effekt torde kunna avläsas först längrepå något sikt.om vars
Innan åtgärder beslutas kartläggs vilka problemen i kommunerna.är

Det inte alltid lätt vilkaär dessa under-är närmareatt veta utan en
sökning. Som exempel svårigheternapå härvidlag har nämnts att
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hade problemskolmyndigheterna i distriktet de inte någrauppgett att
förhållandena i klasserna imed mobbning. undersökningEn av

100 hade problem.åttonde årskursen visade dock 30 40 eleveratt av-
kartläggningar 1994,projektet därför särskilda årI påsatsar man

1996 2000, inte bara mobbningsproblem.och av
personalen polisenviktig del i försöket gäller motivera vidEn att
Personalen därförhelhjärtat in för det arbetssättet. hargåatt nya

familjerinstruerats och utbildats vid seminarier och kurser och deras
Åtgärderna för dehar också givits information. behövs att nya

igenom i organisationen och leda till beståendetankarna skall tränga
attitydförändringar.

samverkanprojektet finns lokal brottsförebyggande plan därI en
mellan olika aktörer Planen, tagits fram i samarbete medtas upp. som
BRÅ, innefattar bl.a. åtgärder gällersom

familjestöd-
kamratkretsen-
skolan-
fritidsledare-
kyrkan-
idrottsledare-

försöketExempel brottsförebyggande aktiviteter underpå är

skolkmotprogram-
mobbningmotprogram-

lag och rättsdag-
demonstrationer för ungdomar och deras för-rättsprocesserav-
äldrar, fylleförhör m.m.
föräldraträffar-
föräldravandringar--
skadeståndstjänst möjlighet för ungdom 15 18 år betalaatt- - -
skadestånd arbete i kommunens regi. Kommunensgenom
fritidsforvaltning skriver kontrakt med denett unge.

Åtgärder för framtiden

Polisen i Karlskoga har framhållit försöket hittills visat det äratt att
viktigt kommun har policy de gäller det brottsförebyg-näratt en en
gande arbetet och detta följs enligtEn kommun bör därföratt upp.
Karlskogapol isen bli formellt ansvarig för brottsförebyggande åtgärder
inom kommunen lokalt brottsförebyggande råd.ettgenom
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Enligt polisen i Karlskoga polisdistrikt kan samverkan mellan de
olika medverkar i försöket förbättras bestämmelsernaorgan som om

myndighetersekretess mellan kunde mindre gemen-göras strängom
myndighetssekretess.sam

Polisen har också pekat på det krävs snabbare reaktioner frånatt
samhällets sida förhållandei till ungdomar begår brott för deattsom
brottsförebyggande åtgärderna sikte ungdomar skall blipåtarsom
effektivare.

Primärkommunema bör enligt polisen i Karlskoga störreta ett
för det lokala brottsförebyggande arbetet och polisen måsteansvar
för starkare politisktutsättas tryck det i dagän utövasett som genom

polisstyrelsemanämnderna för polisen skall bli effektivare detpåatt
lokala planet.

påEtt exempel kvarterspolisverksamhet; Orminge

Polismyndigheten i iNacka Stockholms harlän kvarterspoliser itvå
Orminge stadsdelen. De har orienterat utredningen sitt arbete. Härom
följer punkter detnågra intresse i detta sammanhang.ärom som av

Kvarterspoliserna för område med omkring 20.000 in-ettsvarar
nevånare, hälften bor i Orminge.tätorten Kvarterspoliserna harvarav
tagit till uppgift försöka lära känna sitt ansvarsområde och deatt som
bor och verkar där ingående vad andra polismän i polisdistrik-änmer

kan göra.tet
Kvarterspoliserna prioriterar verksamhet bland områdets ungdomar.

Poliserna försöker ungdomarna rättmöta på sätt. gäller iDetatt
synnerhet ingripande vid ungdomsfylleri. Träffar de berusadepå
ungdomar kör de dem hem följeroch sedan fallen i efterhandupp
tillsammans med socialförvaltningen, i den det behövs.mån Kvar-
terspolisernas arbetssätt välär känt bland eleverna vidnumera
skolorna i kommunen och andra ungdomar i området. Kvarterspo-
liserna tycker sig förändrad attityd hos ungdomarna.numera se en
Förhållandena bättre de förär avsevärt antal sedan.än årettnu var

Kvarterspoliserna har också sig alkoholproblemenägnat i Or-
minge Centrum, där det för några sedan förekomår mycket fylleri.
Det s.k. A-laget höll till där. Sedan kvarterspoliserna under lång tid
hävdat förtäring alkohol inte borde få i Centrum,ägaatt av rum
infördes förbud sådan förtäring. tidigareDe problemen iett mot
Centrum har därmed enligt kvarterspoliserna i försvunnit.stort sett

Kvarterspolisarbetet förutsätter enligt poliserna Ormingei ett
problemorienterat och samarbete mellan myndigheter,synsätt ett gott
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detallmänheten. Men måsteochskolan, föreningarnakyrkan, ettvara
gräsrotsnivå.s.k.samarbete på

nätverk i sittomfattandei Orminge harKvarterspoliserna ettnumera
omfattar bl.a.ansvarsområde. Det

fältassistenternasocialade-
församlingBoo-

fritidsgårdarskolor och tvåantalett-
parkleken-
boende-

husFolkets-

viktig. För-kvarterspolisernaenligtmed föräldrarKontakten är
eller ord-skyldiga till brottbarn sigderasäldrarna underrättas görom

sändermuntligen,inte underrättasföräldrarnaningsstörningar. Kan
vanligtiskertill dessa Dettakvarterspoliserna ettpost.rapport peren

för inte deuppmärksamhet ochonödiginte väckakuvert för attatt
tjänstekuvertmeddelande ibortskall kastaberörda ungdomarna ettett

kvarterspolisen.från
boende.med dearbete kontakternadel i polisernasviktig ärEn

harKvarterspolisernagrannsamverkan.i regel i formskerDessa av
Grannsamverkanvillaområdena.i100 kontaktpersoneromkring

detframhållit svårtpoliserna harmycket bra. Menfungerar att varnu
början.tillden verksamhetenigångatt en

yrkeskri-deockså med de problemarbetarKvarterspoliserna som
inomvilka yrkeskriminella finnsredaorsakar.minella De tar som

enligtdessa brukar utföra.och vilka brott Det äransvarsområdederas
missbrukare mellan 35 och 40 årofta frågakvarterspoliserna somom

för mångade kan komma Dei stjäl allt över.settstort avsvarar
ansvarsområde.kvarterspolisernasbilinbrotten inomstölderna och

tillrättakommaOrminge. Förproblem iBilrelaterade brott är attett
dei underrättamed biltillgreppen har kvarterspoliserna attsatt system

Underrättelsenförekommit.boende utmed där tillgreppgata avseren
skallockså råd hurförekommitinte bara det brottatt utan manom
ökati förening medförhindra upprepningar. arbetssättetkunna Det ett

effekter.tekniskt skydd enligt kvarterspolisernahar gett
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1.4 Närpolis stärkt samverkan mellansamt en

polis och kommun

Närpolis

Det problemorienterade arbetssättet, det avgränsade ansvarsområdet,
hög grad synlighet och väl utvecklat kontaktnät äretten av gemen-

kännetecken för kvarters- och närpolisen. Närpolisen tillärsamma
skillnad från kvarterspoliserna organiserad i något enheterstörre som
har för flertalet slag polisverksamhet. Benämningarnaansvar av
närpolis och kvarterspolis kan dock också användas medsynonymt
varandra.

En utbyggnad närpolisen påverkar i hög grad polisens organisa-av
toriska uppbyggnad. följdTill det sparkrav drygt 500 miljonerav om
kronor ålagts polisen förpågår närvarande omfattande organisa-som
tionsöversyner. I många län har det enligt Rikspolisstyrelsen varit
naturligt behandla frågan utbyggd närpolis i samband medatt om en
denna översyn.

Således har Länsstyrelsen i Stockholms beslutatlän indelningom en
länet i 60 närpolisområden med 30-tal polismän i varjeettav ca

område.
ÄlvsborgsLänsstyrelsen i län har beslutat närpolisverksamhetenatt

siktpå skall grunden förutgöra all polisverksamhet i länet. Länet har
indelats i polisdistrikt. Inom varje distrikt kommuntre utgör resp. -
sammanlagt 18 stycken självständigt polisområde. De störreett-
kommunerna har sedan indelats i närpolisområden.

Liknande organisationsstrukturer införs enligt Rikspolisstyrelsen i
flera andra län.

De organisatoriska förändringar beslutas i länen genomförssom nu
enligt Rikspolisstyrelsen successivt under 1994 och 1995.år

En modell för stärkt samverkan polismellan och
kommun

Såsom redovisats i kapitel 3 avsnitt finns1 det sedan 1991år
möjlighet för polisstyrelse inrätta eller flera polisnämnder föratten en

under styrelsen leda polismyndigheten inomatt den eller de delar av
polisdistriktet styrelsen bestämmer.som

Polisnämnder har hittills inte inrättats i någon nämnvärd ut-
sträckning. Men det kan förutses det pågående rationaliserings-att
arbetet inom polisen kommer leda till polisnämnder inrättas iatt att
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polisnämnder harexempel hurpåomfattning. Somrelativt ettstor
följandekan nämnas.inrättats

ipolismyndigheternavid depolisstyrelsernabeslutGenom treav
18Älvsborgs länetsochipolisnämnder inrättatslän har ettvart av

självständigtutgörvarje kommunEftersompolisområden. ett
i varje kommun.polisnämndfinnaskommer detpolisområde, att en

polisnärnndenskallärenden,i vissaoch beslutberedningUtöver
skallNämndenproblemorienterat.polisen arbetartillmedverka att

i kommunen.och förslagsorgankontakt-polisstyrelsensvidare vara
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2 Kommunerna

2. 1 Bakgrund

försökt nuvarande roll,Utredningen har kartlägga kommunernas
önskemål och planer. Bakgrunden till det följande.är

Som framgår direktiven har vissa kommuner fört fram önskemålav
få roll det gäller uppgifterna upprätthållastörre näratt attom en

allmän ordning och säkerhet. Idag inskränker sig kommunernas upp-
gifter i polisstyrelsemaområdet huvudsak till ledamöter ipå att utse

parkeringsövervakningen.och for den kommunala Från någraatt svara
kommuner har gjorts framställning få inrätta kommunalattom en
gatupolis eller för polisen inom kommunen. Fram-överatt ta ansvaret
ställningarna inte bifallits.har

roll det gäller skapa trygghetEn större när att-

Kommittén skall enligt direktiven olika för kommu-pröva vägar att ge
roll gällerdet inom för det polisiäranärstörre att,nerna en ramen

verksamhetsområdet, skapa trygghet för brott.utsättasmot att

Övervakning ordning och trafikav-

enligtEn direktiven bör kommunernaväg prövas är attsom ge en
möjlighet organisera ordning och trafik.större övervakningatt av

Tillstånd-

Kommittén bör enligt direktiven fri vidgad rollövervägaattvara en
för kommunerna det gäller tillstånd till upplåtelse gatumark ochnär av
andra liknande frågor, ställningstaganden idetta föranleds deom av
övrigt fråga ordningi kommunernas roll det gällergörs närsom om
och säkerhet.
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Glesbygdvrágor-

Utredningen skall sinaenligt direktiv uppmärksamma problemet med
bättre polisiär service i glesbygder. direktiven förslag iI nämnsen

länsstyrelsen i Jämtlands Förslagenämnet län. har remissbehand-av
lats. Länsstyrelsens skrivelse remissyttrandena haroch överlämnats till
utredningen för tjäna del underlaget för utredningensatt som en av

Ocksåöverväganden. andra lösningar dem redovisas i nämndaän som
material bör enligt direktiven givetvis kunna Länsstyrelsensövervägas.
förslag och remissutfallet berörs i det följande.

2.2 Rapporten Polis i glesbygd

Förslaget

skrivelse denI 27 februari 1992 chefentill för Justitiedepartementet
har länsstyrelsen i Jämtlands län redovisat uppdrag utarbetaett att ett
förslag till hur vpolisverksamhet kan bedrivas i glesbygden med

iutgångspunkt modell liknande föreden fanns polisväsendetsen som
förstatligande 1965 med fjärdingsmän i bygderna.ute

I skrivelsen har länsstyrelsen framhållit ytterligare försämringatt en
Åtgärderden polisiära servicen i glesbygden helt oacceptabel.ärav

bör i stället vidtas för öka denna service till rimlig nivå.att en
Länsstyrelsen har i skrivelsen föreslagit flera modeller för bibe-
hållande polisiär service i glesbygden.av

I modell tänker sig länsstyrelsen polismän i glesbygden utöveratten
traditionellt polisiära arbetsuppgifter fullgör uppgifter normaltsom
åligger länsstyrelse eller kommun. Modellen frånutgår dent.ex.
organisation med polisiära arbetsgrupper fanns 1992.årsom

En modell bygger på ensamarbetande områdespoliser, statio-annan
nerade i glesbygden, enligt länsstyrelsen vissaharute ett system som
likheter med den norska lensmannsorganisationen och den tidigare
organisationen i Sverige fjärdingsmän.med

Länsstyrelsen kan också tänka sig blandningar dessa båda model-av
ler.

Slutligen också länsstyrelsen frågan särskild organisa-tar upp om en
tion kontaktmän och observatörer, bestående särskilt utvalda ochav av
utbildade medborgare i glesbygden, uppgift biträdamed polisenute att
med avgränsade polisiära arbetsuppgifter akut och angeläget slag.av
Enligt länsstyrelsen framförs ofta från olika håll, inte minst av
människor i glesbygden, åsikten det i bygderna borde finnasatt ute
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fullgöraoch befogenhetmöjlighetform mednågon attav resurs
reguljäri avvaktan påpolisiära arbetsuppgifter, främstenklare att

ifrågasätts varförlänsstyrelsenpolis hinner fram. Det har enligt t.ex.
arbetsuppgif-polisiärafå begränsadeinte brandpersonal kan fullgöra

trafikdirigering vidvaritArbetsuppgifter då harnämntster. som
bevaknings-brottsplatser,avspärrningar olycks- ocholyckor, av

från ensligt belägna bank-uppgifter i övrigt, vissa kontroller vid larm
ordningsvaktsuppgifter,och postkontor eller skyddade anläggningar,

risk1984:387, då ellerenligt 13 § polislageningripanden angrepp
dröjsmål. Detoch fara iför föreligger ärmot personangrepp

glesbygdenföreligger enligt länsstyrelsen behov i resurs somav en
andrainför dein omedelbart, någonkan sättas även avmanom

skrivelse.länsstyrelsen beskrivit i sinmodeller som
utbyggd kontaktmanna-finns enligt länsstyrelsen välRedan ennu

finnsbetjänar polisen mycket bra Detverksamhet på sätt. ettettsom
anlitas vid inträffadei länet kanantal kontaktmän runt om som

for inträffadefinns också kontaktmannanätviltkollisioner. Det ett
onödigapolisenlarm, fungerar bra och besparar många ut-som

andraexempelryckningar till avlägset belägna platser. Ytterligare på
arbetsuppgifter med-till med polisiärapolismän hjälper ärän som

fjällräddningspersonal ochorienteringsklubbar vid skallgång,lemmar i
vid offentliga tillställningar.ordningsvakter

befogenheterbör enligt länsstyrelsenKontaktmärmen somges
brott och de börde möjligheter har vidsträcker sig längre än envar

enligt länsstyrelsen författnings-för det. Befogenheterna börutbildas
kontakt-enligt länsstyrelsenregleras. grundförutsättningEn är att
initiativpolisverksamhetskall få bedrivainte någonmännen eget

fall polisen.från till fall under ledningendast efter uppdragutan av
kon-förutsättning den utbildning skallviktigEn är att gessomannan

krav inte minsttaktmännen kommer uppfylla högt ställda rättsä-att ur
modifi-ordningsvaktsutbildning,kerhetssynpunkt. någotNuvarande

trafikdirigering,utbildning ierad och kompletterad med främst viss
länsstyrelsenenligtbevakning, räddningstjänst polistaktik kanoch
regler kunnauppfylla sådana Enligt länsstyrelsenkrav. synesanses

Länsstyrelsentillskapas liknande ordningsvakter.dem gäller försom
utredahar slutligen i skrivelsen beredd ytterligaresig attsagt envara

medbedriva försöksverksamhetsådan kontaktmarmaorganisation och
övriga modeller.sådan. gäller enligt länsstyrelsenDetsammaen



84 Kapitel Rollfärdelningen; kommunerna5 SOU 1994:122

Remissutfallet

Över har remissyttranden Riksåklagaren, Rikspo-rapporten avgetts av
lisstyrelsen, Räddningsverket, Generaltullstyrelsen, Statskontoret,

Älvborgs,Glesbygdsmyndigheten, länsstyrelserna i Värmlands, Kop-
parbergs, Västerbottens och Norrbottens län, Svenska Kommunförbun-
det, Landstingsförbundet, Föreningen Sveriges polischefer, SACO,
Svenska polisförbundet och TCO polismyndigheten i Arvidsjaur.samt

Allmänna synpunkter på rapporten-

Flertalet remissinstanser fann det möjligt med olika former av sam-
verkan mellan samhällets i glesbygden och med sambrukorgan av
deras Rikspolisstyrelsen, Generaltullstyrelsen, Länsstyrelsenresurser.
i Norrbottens län och TCO pekade särskilt möjligheterna tillpå
samverkan mellan polis och tull.

Glesbygdsmyndigheten delade i de förslag förts fram istort som rap-
porten.

Med hänsyn till samhällets begränsade ansåg Länsstyrelsenresurser
Värmlandsi län det angeläget alla möjligheter till ökatatt ett samar-

bete mellan olika myndigheter och förvaltningar såväl statliga som-
kommunala tillvaratas.-

Länsstyrelsen Kopparbergs län inte likai positiv till förslagenvar
ansåg den polisiära servicen förbättraskanattmen genom en samver-

kan polisdistriktsgränserna.över När det gäller fa utökad synligatt en
övervakning polispatruller kan samverkan distrikts-övergenom

medföra förstärkt basorganisation,gränserna då fåren som resurser
för akuta nödlägen flerapå håll samtidigt.

Länsstyrelsen Västerbottensi län negativ till förslagen ivar
med undantag för den modell där polis i glesbygdrapporten ytter-ges

ligare arbetsuppgifter traditionelltde polisiära. modellenutöver Den
det enligt länsstyrelsen realistiskt utreda ytterligare.attvar

Om polis i glesbygd sig fler samhällsuppgifter service-tar av
karaktär borde enligt Länsstyrelsen Norrbottens län föri resurserna
glesbygdpolisen kunna utökas och struktureras glesbygdenså ävenatt
får tillgång till polisiära inom rimligt avstånd. Dessutomresurser
krävs det enligt länsstyrelsen ökad samverkan mellan statlig ochen
kommunal service. Räddningstjänsten och tullen har behovett attav
täcka dygnets 24 timmar. Om polisen samverkar med dem i ökad ut-
sträckning torde det enligt länsstyrelsen bättre verksamhet tillge en en
lägre samhällskostnad. Länsstyrelsen betonade vidare vikten av
möjlighet till helikoptertransporter och revision arbetstids-av en av
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reglerna.
ochtill förslagen iKommunförbundet positivtSvenska rapportenvar

utredningsarbete.fortsattbör grund förframhöll de utgöraatt
till hur polisverksam-både förslagenLandstingsförbundet ansåg att
kontaktmarmaorgani-skissen tillbedrivas ochhet i glesbygd kan en

pågåendegrundläggande idéerna för densation ligger i linje med de
olika samhälls-verksamheten vidförnyelsenomprövningen och av

organ.
tillvara-alla möjligheterdet viktigtframhöllStatskontoret är attatt

i gles-upprätthållaspolisverksamhet kanbidra till brakan atttas som
skissas imodellertillstyrkte därför deStatskontoretbygd. att rap-som

anslutningförsöksverksamhet bedrivs iochytterligareutreds attporten
kontakt-särskildtillstyrkte frågantill det. Statskontoret även att om en

ytterligare.marmaorganisation utreds
bedömasig inte kunnaPolischefer ansågSverigesFöreningen om
utredningenåtgärder i glesbygd grundvalsärskilda pådet behövs av

i polisvä-de problemenFöreningen menadei störstaattrapporten.
polisenstill Omkoncentrerade desendet tätortema.är stora resurser

klart ochför glesbygden fordrastill förmånskall omfördelas ett
beslutsunderlag.fullständigt

intensifierasmellan tull och polis börsamarbetetTCO framhöll att
myndighetsdärvid angeläget respektivefann det rättytterligare och att

i varandras arbetsområdeningripa över.och möjlighet att ses

Organisationsmodell-

Älvsborgs, ochlänsstyrelserna Värmlands Koppar-Rilcsäklagaren, i
iförordadeoch polismyndigheten Arvidsjaurlän, C0 ibergs T

vid länsstyrelsensorganisationsmodellen tiden förhuvudsak att
skrivelse vidareutvecklas.

enligt Glesbygds-områdespoliser bordeFörslaget med ensamstående
myndigheten utredas närmare.

fjärdingsmannamo-den gamlaRikspolisstyrelsen fann varianten av
polisförbundetSvenskaliksom SACO ochdellen intressant ansågmen

skallförhållandenade lokala och regionala styraytterstatt resursan-
vändningen.

Kontaktmannaorganisation-

Älvsborgs, Värmlands, Koppar-Rikspolisstyrelsen, länsstyrelserna i
Polisförbundet avstyrkteSvenskabergs och Norrbottens län, TCO samt

förslaget kontaktmannaorganisation.till en
ocksåskälförslaget principiellaRikspolisstyrelsen avstyrkte menav
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därför den utbildning föreslås inte tillräcklig och därföräratt attsom
kontaktmännens verksamhet inte skulle kunna kontrolleras i acceptabel
omfattning.

ÄlvsborgsLänsstyrelsen lani avstyrkte också organisationen och an-
förde skäl bl.a. förslaget inte kan godtas rättsäkerhetssyn-attsom ur
punkt arbetsuppgifternaäven beskrivs och mycketavgränsasom

i författning. Länsstyrelsemai Värmlands och Norrbottensnoggrant en
län avstyrkte också rättsäkerhetsskäl.av

Länsstyrelsen i Kopparbergs län också negativ till förslaget.var
Länsstyrelsen framhöll polisen kan med stöd lag utnyttja hem-att av

och ordningsvaktervärn och hjälp i organiserad form efterannan
frivillig överenskommelse, exempelvis vid eftersökande försvunnaav

fjällräddning och eftersökande skadat vilt. Det arbets-ärpersoner, av
uppgifter enligt länsstyrelsens mening inte kontroversiella.ärsom
Tvångsåtgärder och våldsanvändning bör enligt länsstyrelsen vara en
exklusiv polisuppgift. gedignaDen polisutbildningen skapar garantier
för rättssäkerheten och minskar riskerna för kommer tillnågonatt
skada. Det därför enligt länsstyrelsen svårt att accepteravar en
organisation kontaktmän, skall form hjälppolis,utgöraav som en av

variant amerikansk deputy.en av
Länsstyrelsen Norrbottensi län avstyrkte förslaget och tillade att

polismyndigheter med glesbygdsproblematik redan i dag har välett ut-
byggt kontaktnät. Behovet särskild kontaktmannaorganisationav en

därför enligt länsstyrelsen marginellt.ytterstvar
Riksäklagaren, Statskontoret och polismyndigheten iArvidsjaur ställ-

de sig inte helt awisande till förslaget.
Riksáklagaren ville inte sig frågan utreds ytterligare.motsätta att

Om sådan utredning blir bör rättssäkerhetsaspekterna och regle-en av
ringen kontaktmännens befogenheter särskilt beaktas enligt hansav
mening.

Statskontoret tillstyrkte utredning kontaktmän pekade påen om men
särskild organisation med kortutbildade poliser s.k. B-poliseratt en

kan siktpå försämra den polisiära servicen i glesbygden ytterligare
delar landet endast får tillgång till sådana poliser.att storagenom av

Polismyndigheten iArvidsjaur polisiäransåg kontaktmannaor-att en
ganisation kan lösning i vissa områden. Myndighetenvara en
påpekade dock polismän i glesbygd ofta har mycket väl etableradeatt
kontakter i byarna jaktbevakare,med fjällräddare och ordningsvakter.
Det därför enligt myndigheten tveksamt det finns behovvar om av
denna organisation i begränsad omfattning.äntyp annatav

Räddningsverket och Svenska Kommunförbundet positiva till för-var
slaget.

Räddningsverket såg många fördelar i sådant utnyttjandeett av sam-



87kommunernaRollfördelningen;Kapitel 51994:122SOU

detviktigtverketenligt attdetMenberedskapsresurser.hällets var
Avuppträder.kontaktmarmenfunktionvilkeniframgårklart som

utfördenförochenskilderättsäkerhetsskäl för den upp-somperson
Verkethotsituationer.ellervålds-viktigt isärskiltdraget. Det är

vidareansågVerketuppgiften. attförutbildaspersonalenförutsatte att
verketenligtbörDetandrahjälpa varaskall kunnapolisen organ.

verksamhet.deltar iordningsvakterpolis ellermöjligt armanatt t.ex.
iräddningsinsatsvidbiståkunnabörordningsvakterochPolisen en

i dag.vad görsbredare bas ängrad och påhögre som
organisationsådaniingåavseddbrandpersonal ärEftersom att en
utredningytterligarekrävsdetKommunförbundet avSvenskaansåg att

räddningstjänstenOmbefogenheter.och somräddningstjänstens ansvar
uppgiften ärförskallbrandmanenskildellerorganisation svaraen

vidareKostnadsfördelningen ärfråga.viktig enförbundetenligt en
ville vidareFörbundettill.ställningutredning bör sefråga taensom

kustbe-ochtullensmedsamordnasmöjligtpolisverksamhetenatt om
verksamheter.vakningens

iochrollsinpåkommunerna2.3 Hur nuser -
framtiden

Polisdirektiv,utredningens rapportenuttalandena ibakgrundMot av
medkontakttagitvihar ettremissutfalletglesbygd och rapporteni av
planer.önskemål ochnuläget,bildförantal kommuner att aven

förföreträdaremedträffamöjligtvaritdock intehar attDet samman
med kommunernahaft hearingarvi harlandet. Menialla kommuner

ochGöteborgslän,Malmöhuslän,Kronobergslän,Stockholmsi
för läns-FöreträdareJämtlands län.ochlänSkaraborgsBohus län,
inbjuditsocksåharlänspolismästarelänspolischefer ochstyrelserna,

förmed representanternaräknarVisammankomster. atttill dessa
ochförhållandenabildgodläni dessa harkommunerna gett avenoss

håll.kommunaltfrånönskemålen
varitfrågeställningarnaviktigastehar desammanträffandendessaVid

tillståndsfrågorna-
trafikochordningövervakningorganiseramöjligheterna avatt-

fallandraipolisverksamheteninflytande påeventuellt-
och kom-framtideniochåtgärderförebyggandebehovet nuav ---

åtgärder.för sådanaansvarmunernas
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Tillståndsfrågorna

Det tycks utbredd uppfattning bland kommunervara deten stora att
står mycket vinna kommunernaatt laglig möjlighet efterom attges en
överenskommelse med polismyndighetema meddela tillstånd dis-att

kommunal mark eller andra ärenden tillståndponera där det inteom
behövs polisiära insatser. Tillstånd i dessa ärenden meddelas i dag
genomgående polisen. Men polisen begär alltid yttrandenav av
berörda kommuner. Kommunerna dengör egentliga utredningen i
ärendena. Polisen följer enligt uppgift alltid kommunernas forslag.

Som exempel på tillstånd bör meddelas kommunen harsom av
nämnts

tillstånd i ärenden explosivaom varor-
cirkustillstånd-
tillstånd bedriva skrothandelatt-
parkeringstillstånd-
tillstånd till kioskbyggnad eller förlängning tillstånd till kiosk-- av
byggnad
tillstånd ställa containraratt upp-
tillstånd sätta skyltarav upp-
tillstånd sätta ställningar föratt renovering husfasadupp- av en
samt
andra tillstånd ställa utrustningaratt olika slag allmänpåupp- av
plats inom kommunen

Ett antal kommuner har velat gå längre. Några landsbygdskommu-
har ifrågasatt inte kommun på landsbygdenner bör få meddelaom en

tillstånd för betrodda medborgare i kommunen inneha jaktgeväratt
också förordat få utfärda för dem.men att Enligt dessa lands-pass

bygdskommuner känner funktionärerna i sådan kommun in-en
nevånarna så väl det inte kan riskatt någon överlämna dessaattvara
ärenden till kommunen.

Möjligheterna organiseraatt övervakning ordningav
och trafik

Övervakning trafikav

Som tidigare nämnts begärde vissa kommuner för antal år sedanett att
få organisera kommunal gatupolis eller kommunaliseraen att
polisväsendet i kommunen. Några sådana förslag har så vitt vi intevet
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i tidigare gjortkommuner dag, inte de kommunernågra ens som
det. genomgående polisverk-framställning Kommunerna vill attom

samheten förblir statlig.
önskemålen gatupolis fåfå organisera kommunal eller attatt en

polisväsendet bottnade sannolikt i önskan kunnakommunalisera atten
utsträckning i nuvarande statligapåverka polisverksamheten i större än

organisation polisväsendet. önskan få inflytandeEn störreatt ettav
verksamhet finns alltjämt inom kommunernapå polisens övervakande

håll. denna önskan sig andra uttryck.många Menpå tar nu
gäller de kommuner enbart haft synpunkter trafik-När det påsom

övervakningen kan urskilja olika önskemål.tvåman
önskemål hänger med möjligheterna meddelaEtt attsamman

för olika ändamål. Sådanatillstånd disponera kommunens markatt
efter hörande.tillstånd meddelas polisen, låt kommunensnu av vara

Som tidigare har vill i fall kommuner meddelanämnts störrevart
tillstånd. Efterlevnaden de regler kommun meddelarsådana av som en

i fråga tillstånd vill kommunen kontrollera sinasådana genomom
önskemålet gällaparkeringsvakter eller på kansätt. sägasannat

trafiken.övervakning den rörligaänannatav
andra önskemålet gäller övervakningen den rörliga trafiken.Det av

ligger långt från centralorten i polisdistrikt har iKommuner ettsom
del fall finnas möjlighet för kommun fådet böransett att atten en

beställa trañkövervakning polisen. uttryckthos De kommuner som
inte nöjda trafikövervakningendet önskemålet uppenbarligen medär

det önskemåleti kommunen. Flertalet de kommuner uttrycktav som
övervakningsarbetet medhar erbjudit sig bidra vid i kommunenatt

krafterparkeringsvakter eller kommunalt anställda administrativa så
behovet polismän för uppgiften kan minimeras. Några störreatt av

kommuner har uttalat sig i riktning viktigt skäl till detettsamma men
parkeringsvakternas arbetsuppgifter enligt dessaattsynes vara

kommuner kan och bör utökas.
detta ochI sammanhang bör erinras Stockholms kommunattom

polismyndigheten i Stockholm bedriver försök där parkeringsvak-ett
har tagit lotsningen och inombredaöverterna transportertungaav

kommunen. Uppgifter har lämnats i kapitel Som därdet nämntsom
har parkeringsvakterna övertagit polisuppgifter omkringsvarande mot
2.500 polistimmar året.om

Ordningshállning i övrigt

Polisen och kommunerna har tidigare i ordnings-kunnat samverka
frågor i omfattning möjligt. Förutsättningarna förstörre än ärsom nu

längre tillkomstengående samverkan drogs undan lagenen genom av
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ordningsvakter 1970-talet. Malmötillkom i slutet I t.ex.om som av
kommun samverkade och de kommunala parkvakternapolisen på
följande sätt.

Uniformerade parkvakter, anställda vid kommunens gatukontor,
cyklade omkring i till dessastadens parker för och föratt attse
upprätthålla ordningen bl.a. trafikförseelser ochdär. ingrepDe mot
ordningsstörare samtidigt utförde underhållsarbeten vid bl.a.desom
parkens lekplatser. Parkvakterna patrullerade på kyrkogårdaräven

bad- och campingplatser under sommarmånaderna. höllDesamt
kontakt med polisen i Malmö och rapporterade till denna brott ochom
ordningsstörningar. Parkvakternas arbetsledare pensioneradvar en
polisman. Parkvakterna hade fått viss utbildning polisen.av

Genom lagen ordningsvakter försvann polisens och kommunensom
möjligheter utnyttja parkvakterna för ordningshållningen. Lagenatt
slog fast det uppgift för polisen. Parkvakternas insatseratt var en var
enligt företrädare för polisen i Malmö i hög grad brottsförebyggande.
Vid den hearing utredningen haft med företrädare för kommunersom
och polis i Malmöhus ville både företrädarnalän för kommunen och
polisen i Malmö återgång till den tidigare ordningen. Parkvak-se en

företrädarnaskulle enligt för polisen kunna få uppgifter vidtema
fotbolls- och ishockeymatcher vid busshållplatser ochävenmen

samlasterminaler där ungdomar för till diskotek ellertransporter
fester. skulle enligt företrädarnaOm det sker, för polisen vandalise-
ringen ochbiljettautomater egendom sannolikt minskaav annan

krävsradikalt. uppgifterdessa enligt polisföreträdarnaFör inte de dyrt
Vakternautbildade poliserna. kan enligt företrädarna för polisen i

vissMalmö liksom kortaretidigare utbildning polisen där.ges av
glesbygd vill längre.iKommuner

I Jämtlands län har kommunerna vid den hearing utredningensom
har hållit med för dessa bekräftat de vill de lös-representanter att se
ningar länsstyrelsen till Justitiedeparte-beskrivit i sin skrivelsesom

1992år polis underglesbygd och berörts punktenimentet om som
2.2 i detta kapitel. Representanterna för kommunersamtliga i länet
vill personal i räddningstjänsten får för enklare polisiäraanvändasatt
uppgifter. Personal i enligträddningstjänsten har dem god ut-en
bildning i frågor betydelse för uppgiften och de alltidär ärsom av
först plats detpå händernär eftersom de har jour dygnetnågot, runt
i alla kommuner i Jämtland. ingripandenVid skall personalen stå

Östersund.under vakthavande polisbefäl i de undantagsfallI då de
Östersundbehöver direkt hjälp tillkallarpolisen i personalen hjälpav

polis det polisbefälet. Genomvakthavande sådanav genom en
ordning kan den polisära servicen i glesbygden enligt kommunerna
förbättras till låga kostnader samtidigt nuvarande dubbelarbete därsom
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undvikas.platsen kanalltid kallas tillräddningstjänstpolis ochbåde
i andrakommunerframförtsdetta slag har ävenSynpunkter avav

Stockholms län.ikommunlän, även av en

fallpå i andrapolisverksamhetenInflytande

träffat vidharutredningende kommunerföreträdare förMånga som
i Stockholmshållit med kommunerutredningen harde hearingar som

Skara-Bohus län,Göteborgs ochMalmöhus län,Kronobergs län,län,
in-framhållit kommunernasJämtlands län harlänborgs attsamt

i synnerhettillfredsställande,polisstyrelsema inteviaflytande är som
verksamheter ärför radkommunerna har ett organ varsansvar en

ibrottsförebyggande arbetetoch detordningshållningenviktiga för
frågor kommerförutsatt dessaharkommunerna. De attatt upp-

vidpågickpolisväsendetomorganisationervid demärksammas somav
framhållitharaktuella kommunerför hearingarna. Härtiden att ett

förutsätterpolisen och kommunernamellansamarbete attnära
polisverksamheten iinflytandefårkommunerna överstörreett

sig villiga diskutera ävenhar förklarathittills. Dekommunen än att
i Jämtlandsdet kommunernakontaktmannaskapandra former änav

enligtkontaktmannaskap skulle polisenförespråkar. Genomlän ett
observatörer utanförfådem också tätorterna.

åtgärder i kommunernaBrottsförebyggande

mellanformer för samarbetesärskildatid tillbaka finns detSedan lång
detuppgift fungerarEnligtoch polis SSP.skola, socialtjänst -

funnitAndra kommuner harkommuner.samarbetet bra i många att
det ellerformerna förtillräckligt och ändratsamarbete intedetta är

brottsförebyggande syfte.för samverkan imed andrabyggt det sättut
här. ViinteSSP-samarbete berörsvanliga formen för närmareDen

har tagitfall där kommuner störrebehandlar i stället några ett ansvar
andravanligt på mångabrottsförebyggande arbetetför det än ärsom

håll.
juni 1991regeringen ivill visammanhangI detta nämna att gav

BRÅ fem iRikspolisstyrelsen påmedi uppdrag i samråd orteratt
fembrottsförebyggande Debildandet lokalalandet stödja organ.av

projektbrottsförebyggande äri försöken med lokaladeltagitorter som
BRÅÖstersund.Stockholm ochLinköping, Malmö,Karlskoga, svarar

skall lämnaprojekten ochuppföljningenför den löpande rapportav
med1994. Arbetsgruppeni slutetutvärdering dem åravavom en
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uppgift främja det brottsförebyggande arbetet har gjortatt be-en
skrivning projekten i Ju l991:C Lokalt brottsförebyg-rapportenav
gande arbete m.m.

det följandeI berör vi brottsförebyggandenågra aktiviteter som
varit aktuella vid de hearingar med för kommuner ochrepresentanter
andra vi har genomfört.som

Botkyrka kommun

Botkyrka kommun har samarbetsorgan med företrädare förett polis
och bostadsföretag fl. Samarbetsorganet har regelbundnam. samman-
träden. Den sammankallande tjänstemarmen betalas kommunen.av
Samarbetsorganet har budget. Medel den kan exempelvisen egen ur
användas för förlängt öppethållande fritidsgård.ett Kommunenav en
räknar medäven ordna lokaler för antal närpoliser.att Man harett
vidare anlitat väktare kommunenspå bekostnad för ordningshållningen
i tunnelbanan och i centrumbildningen i Alby, sedan de boende
uttryckt bestämda Önskemål det.om

Degerfors och Karlskoga kommuner

Som tidigare i detta kapitelnämnts deltar för kommu-representanter
Degerfors och Karlskoga aktivt i projektet Slaget vid Möckeln.nerna

Ett kommunalråd från Degerfors och kommunalråd från Karlskogaett
ingar i ledningsgruppen för projektet. Ordförande i ledningsgruppen

tidigare polischefen i Karlskoga. Numera har kommunalråd denvar ett
uppgiften, eftersom kommunerna har uttalat de har särskiltatt ett

för brottsförebyggande åtgärder inom sina kommungränser.ansvar

Linköpings kommun

Linköpings kommun bildade år 1990 brottsförebyggande rådett
LIBRÅ. Organet rådgivande.är

Ordförande i rådet kommunalråd.är I rådet ingår bl.a. företrä-ett
dare för områdena Barn och ungdom, Bildning, Omsorg och Kultur
och fritid. I rådet finns också företrädare för polisen, Hem och Skola,
Linköpings idrottsförbund, Linköpings ungdomsråd, Ekumeniska rådet
och Linköpings Hotell- och restaurangförening.

LIBRÅMålet för skapaär förutsättningar föratt ett tryggare
LIBRÅLinköping. skall försöka påverka de bakomliggande faktorer

har betydelse för brottslighetens och drogers utbredning, omfatt-som
ning och struktur i kommunen. Rådet skall också finna åtgärder som
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kontinuitetvidare skapaskallutveckling.motverka negativ Detkan en
samordninganalys ochförsystematik i kartläggning ochoch avsvara

åtgärdsprogram.
närvarande bestårarbetsgrupp. Förknutet centralTill rådet är en

verksamhetsområdenapolismyndigheten,förrepresentantergruppen av
Stöd verk-ochRådKultur LinköpingUngdom,ochBarn samt

ocharbeterådetsGruppen följersarnhetsområdet Omsorg. upp
kanbeslutats i rådet. Denochdiskuteratsbearbetar de frågor som

och åtgärdsprogramtill enskilda åtgärderfram förslagläggaäven som
rådet.inte initierats av

Malmö kommun

brottsförebyggande åtgärder lettintresset förkommun harI Malmö
underställdbrottskommitté.s.k. Denna ärtill inrättandetfram av en

representeradei kommunfullmäktigeAlla partier ärkommunstyrelsen.
i kommittén.

kommunNorrköpings

NOBRÅ.brottsförebyggande rådbildatharNorrköpings kommun ett
1993.kommunstyrelse i juniNorrköpingsefter beslut ibildadesDet

arbete. Blandkommunstyrelsen målet för rådetsbeslutetI angav
märksuppgifterrådets

och ungdomarsaktuell bild barnsständigtrådet skall ha aven-
Norrköping,situation i

berördavidga mellanverka för samarbetsformernaskallrådet att-
kontakt mellan dem,naturligoch för informell ochparter en

fråge-snabbt fångarskall nätverkrådet verka ett uppsomgenom-
kan i tid,agerandeställningar där görasgemensamtett

aktuell forskning,skall följarådet-
ochgrundsynskall försöka till ståndrådet ettgemensamen-
brotts-drog- ochhandlingsprogram för kommunensgemensamt

förebyggande arbete.

kommunalråd. rådet ingårIOrdförande i rådet kommunensär ett av
och fritid,socialnämnden, kulturföreträdare föri övrigt bl.a. ut-

kommundelsnämndema.förbildningsnämnden representantersamt
föreningsrådet ochpolisen,föringårDessutom representanter

rådet.ekumeniska
Under rådet finnstermin.sammanträderRådet några gånger enper
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arbetsgrupp bereder ärenden och kontaktytautgörsom motsom en
kommundelsnämnderna i kommunen.

Stockholms kommun;
Samordningskansliet för brottsförebyggande åtgärder

Nuläge

Också Stockholms stad har liksom tidigare särskilt nämnda kommuner
det brottsförebyggande arbetet viktigär kommunal fråga.ansett att en

Stockholms kommun har därför inrättat samordningskansli förett
brottsförebyggande åtgärder direkt under kommunstyrelsen och finans-
borgarrådet. Kansliet knutet till stadskansliet.är

Samordningskansliet påbörjade sitt arbete hösten 1989.
Kostnaderna för kansliet betalas helt kommunen. Dessutom satsarav

Stockholms kommun 6 miljoner kronor olikaår på projekt iper egen-
regi, i samarbete med andra eller i projekt drivs andra, främstsom av
organisationer frivilliga krafter. Kansliet får vidare bidragav av
försäkringsbolag och andra delar näringslivet i projekt harav som
intresse för dem.

Kansliet dels för aktiviteter, dels för brottsförebyggandesvarar egna
arbete i samarbete med polis, föreningar, förvaltningar och företag.

Samordningskansliet initiativ till och leder ellertar permanenta
tillfälliga aktiviteter där flera aktörer samverkar. Exempel detpå är
arbetsgrupper för trygghet i boendet, ungdomsaktiviteter i city,
förebyggande anlagda bränder och alkoholrelaterad brottslighet.av

Arbetsgruppen för ungdomsaktiviteter i city består representanterav
för kommunala förvaltningar, polisen och ideella organisationer såsom
De Kristna Samfundens Nykerhetsrörelse, Fryshuset och Immanuels-
kyrkan. I centrala arbetsgruppen för Trygghet i boendet återfinns
polisen, socialtjänsten, samordningskansliet, hyresgästföreningen,
Stockholms fastighetsägareförening kommunala och kooperativasamt
bostadsföretag.

Som exempel på projekt drivs kansliet har kanslietett nämntsom av
projekt för ungdomar med problem iett Farsta. I samarbete med sko-

lan, socialtjänsten och polisen i Farsta ordnades internat förett ung-
domarna under vecka på Barnens fick härDe träning i allt vaden
samhället kräver dem och andra. I internatet deltog bl.a. företrä-av
dare för polisen i Farsta.

Samordningskansliet stöder många projekt med brottsförebyggande
syfte. Det 50-tal olikaär projekt alla fått penningbidragettnu som
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projektfrån kansliet. Exempel sådana är

och MorsorFarsor på stan,-
iSkyddsänglarna Farsta,-

Supporterförbundet,Svenska-
Kvalitetscirklar mobbning,mot-

åldern 13 17 år,projekt för flickor i riskzonen iStrul ett --
boxningsträning,Aktivering invandrarungdomarav-

SkinheadsDartföreningen Höder,-
Brottsofferjourerna i Stockholm,-

Östermalm,Projekt-
barn och ungdom ochMed båda fötterna i Farsta målgrupp-

yrkesverksamma i Farsta.

lokala brottsförebyggandeKansliet efter få till ståndsträvar att
olika och ilokala brottsförebyggande råd i stadsdelarprojekt och

lokalabåde till enstaka projekt och deförorterna. Bidrag lämnas
i råden arbetar ideellt.råden. medverkandeDe

i StockholmsområdetKansliet har föreslagit ungdomar boratt som
Stockholm. Sådana räknar kanslietrekryteras till poliser i ungdomar

polisdistrikt Polisrekryteringenmed de blir Stockholmsatt trogna.
medföljer förslag. Kansliet ordnar vidare sammankomsterkanslietsnu

tilli Stockholm. Kansliet delar vidare stipendierpolisaspiranterna ut
åtgärderutomlands, exempelvis för studierpoliser för studieresor av

och narkotikalangning.läktarvåldmot
till olika projekt anordnar kansliet kursverksamhetUtöver stödet

skrifter.och utger

Åtgärder för framtiden

Samordningskansliet sig åtgärder efter vadkonkretaägnar ser man-
Kansliet under-kan det elände kansliet får vetskapgöra om.som

Kanslietsöker inte vad eländet beror andra.på. Det så mångagör ser
både kort och långsin uppgift utveckla aktionsberedskap påattsom en

sikt. metodutveckling.Det kräver enligt kansliet viss
Enligt kansliet bör det brottsförebyggande arbetet inriktas på ung-

finnas kandomsgrupper där det typiskt brukar ungdomarsett som
kansliet möj-komma vålla problem de blir äldre. Enligt detärnäratt

ligt problem redan daghemmentendenser till kommande påspåraatt
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framförallt fritidsgårdarna. Sådana ungdomsgrupper börmen man
koncentrera sig på. Nu måste dock kansliet och andra ofta arbeta
kortsiktigt med akuta åtgärder det brottsförebyggande arbetet börmen
framöver bli långsiktigt.mera

Den nuvarande sekretesslagstiftningen har i flera fall hindrat ett
nödvändigt och angeläget samarbete i brottsförebyggande frågor. Som
exempel det har kanslietpå det tidigarenämnt nänmda Farsta-proj ektet
där kansliet hade svårigheter lokalisera de problematiska ungdo-att

ville nå i projektet, eftersom sekretessen mellanmar som man
myndigheterna lade hinder i vägen.

Samordningskansliet det viktär deatt stor attanser av resurser som
samhället ställer till förfogande för brottsförebyggande arbete får en

Öppettidernakoncentrationstörre till helger och lov. för fritidsgårdar
är exempel fallpå där förändringar behövs.ett ett
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Enskilda aktörer3

tryggheten brott skallskall vi hurEnligt direktiven överväga mot
från enskilda ochvidgatkunna ökas ett genomengagemanggenom

ochgrannsamverkan brottinitiativ, exempelvisprivata motgenom
viktig frågabrottsförebyggande verksamhet. Enlokal armanannan

samverkan mellandirektiven skall studera hurvi enligt ärsom
utvecklas.enskilda och polisen kan

aktörerna i dagförsökt kartlägga vilka de enskildaVi har därför är
diskussionmed företrädare för dem föroch sedan tagit kontakt en av

och hur de den brottsförebyggande verksam-de insatser de pågör ser
heten i framtiden.

enskilda i dag3.1 Vilka de aktörernaär

brottsförebyggandesig iRedan i dag det mångaär engagerarsom
försökt kartlägga enskildas aktiviteterverksamhet. Vi har påatt om-

hearingarintervjuer och med företrädare för föreningarrådet genom
brottsförebyggande verksamhet sinaoch organisationer har påsom

varit möjligt med allahar inte kontakt aktörer påDet att taprogram.
ifrån de vi har haft medområdet. vi kontaktMen utgår äratt

representativa.
företrädaremed förVi har träffat bl.a.samman

kommuner,-
Köpmannaförbund,banker, försäkringsbolag Sverigesochposten,-

företagare anställda,organisationer för och-
organisationer för boende och fastighetsägare,-

Skola-rörelsen,Hem och-
idrottsrörelsen,-
organisationer drogmissbruk,mot-
pensionärsorganisationer,-
trossamfund,-
brottsoffer- och kvinnojourer,-
vissa ungdomsorganisationer,-
organisationer brott.mot-
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En förteckning vilka utredningen har träffat medöver ärsamman
intagen i bilaga

Vid kontakterna har bl.a. följande frågor diskuterats.

Vilka dagens problemär-
Vilka åtgärder vidtar Ni eller planerar Ni vidta föratt attnu-

minska den brottslighet berörs i utredningens direktivsom
Vilka åtgärder Ni vidtas i framtidenbör Vad kan Ni självaanser-

och vilket Ni beredda axlagöra är attansvar

det följande beskrivningI kort vad kommit fram vidges en av som
dessa hearingar. Framställningen för varje aktör i regel indelad iär

avsnitt vad för närvarande Nuläge ochgörsett ett annatom som - -
Åtgärderavsnitt vad aktören vill för framtiden för framtiden.om se -

3.2 ochBankerna posten

Nuläge

Bankerna samarbetar sedan trettiotal i fråga brottsförebyg-årett om
gande verksamhet, tillfallesreducerande åtgärder. Mellannärmast
bankerna och sker också samarbete i många sådana frågor.posten ett

Bankerna och förbättrar fortlöpande säkerhetsutrustningarnaposten
inom bank- och postlokalerna också utrustningar i anslutning tillmen
lokalerna såsom serviceboxar och bankomater. Skyddstekniken vid
värdetransporter viktigt område. har blivit särskiltär Dettaäven ett
viktigt eftersom Riksbanken drar in lokalkontor. Många teknikernya
och utrustningar bl.a. utrustningar där sedlar obrukbaraprövas, görs
vid försök till rån värdetransporter och bank- och postlokaler.mot
Bankerna och också efter i utsträckningsträvar större gåposten att

till elektroniska betalningsströmmar.över
Även det läggs ned mycket arbete på utrustningssidan, görsom

detta regelmässigt led i utvecklingen rutiner, avseddaett attsom av
minska brotten bankerna ochmot posten.

Såväl bankerna lägger ned den brotts-påposten storasom summor
förebyggande verksamheten. Skälet till det inte i första handär
penningförlusterna vid rån och andra brott bankerna ochmot posten

personalen och säkerheten för kunderna.utan omsorgen om
Bankerna och frågan säkerhet och trygghetposten ser om som en

balansgång mellan vad tekniskt möjligt och vadär ärsom som
praktiskt genomförbart våldet olikaDe stöderutan att trappas upp.



99Enskilda aktörerRollfördelningen;Kapitel 5SOU 1994:122

Stöldskyddsföreningensbrottsförebyggande arbete,former t.ex.av
verksamhet.

Åtgärder framtidenför

de kommerframhållitFöreträdare för bankerna och har attattposten
arbete.sitt brottsförebyggandefortsätta

brottsföre-medverka i det allmännasbereddDärutöver är posten att
skulleexempel åtgärderverksamhet. Som påbyggande postensom
infor-brottsförebyggandetill har spridningkunna medverka nämnts av

enligt uppgift bereddvidare ävenmation via postkontor. Posten är att
ochnärlarmsprida idéerna s.k. grarmsamverkan,på sättannat om

initiativ till sådanatill kundersnatterilarm sina även stöttaattmen
företag.aktiviteter bland boende och

framhållitföreträdarna för bankerna och harMen attposten myn-
samti-inom rättsväsendeti synnerhet polisen och andradigheterna --

in-för effektivare verksamhet fordigt förutsättningarmåste attenges
bli framgångsrika.skallsatserna

alltför DomstolarnaStraffen för bank och lindriga.brott ärpostmot
domstolarnai aktuella straffskalorna. Blir inteligger mycket lågt de

meninglagstiftningen enligt bankernas ochmåstesträngare, postens
skärpas.

förutsättningar spaningsverk-få rimligare förPolisen vidaremåste
förspanings-möjlighet använda datoriseratsamheten och att ettges

tillfällemetoder polisen inte harregister och andra moderna attsom
nyttja nu.

enligt särskildadet vidare bankerna ochLiksom hittills krävs posten
brottsutredningar. inte närpolpoliser för kvalificerade Det duger med

för uppgifterna.deser
iutredningscentraldisponerar dag poliser vidPosten i postenssex

inomStockholm. utredningar brottDessa har erfarenhetstor omav
får specia-och väsentligt behålla dessaDet ärmot posten. att posten

poliser i land-lister. kan inte eller andraDe närpoliserersättas uteav
för poliser ochbetalar redan i dag allt dessaPosten lönenet. utom sex

debetala för dem. Enligtberedd få behålla görär postenatt attmer
för samhälletmycket värdefullt arbete inte enbart förett posten utan

i dess helhet.



100 Kapitel Rollfördelningen;5 Enskilda aktörer SOU 1994:122

3.3 Försäkringsbolagen

Nuläge

Försäkringsbolagen samarbetar i brottsförebyggandemånga frågor.
Exempel på områden försäkringsbolagen i sina olikatarsom upp pro-

i den brottsförebyggande verksamheten ärgram

åtgärder våldmot-
åtgärder skadegörelsemot-
åtgärder drogermot-
åtgärder skador i trafikenmot-

föråtgärder boendeett tryggare-
åtgärder för brottsoffer-
åtgärder för barn i riskzonen-
åtgärder anlagd brandmot-

Liksom bankerna och försäkringsbolagen sinaöverposten ser egna
rutiner löpande i syfte minska brottsligheten tillfällesreduce-att genom
rande åtgärder. branschgemensammaDe åtgärder brottmot som
initieras försäkringsbolagen kanaliseras till delen viastörstaav
Svenska Stöldskyddsföreningen allmänt brottsförebyggande verksam-
het, Svenska Brandförsvarsföreningen anlagda bränder och
Larmtjänst AB, Utredningsenheten försäkringsbedrägerier.

Förutom projekt initieras mängder aktivitetergemensamma av
framför allt på regional basis enskilda bolag i samverkan medav
polisen, fastighetsägare, köpmannaförbund, etc.

Försäkringsbolagen vidare mycket aktiva detär gäller fånär att
bolagens kunder initiativ till brottsförebyggande åtgärder. Bola-att ta

intresserar sig bl.a. för grannsamverkan, butikssamverkan, när-gen
och snatterilarm de också stöd till olika organisationer medmen ger
brottsförebyggande verksamhet på programmet.

Ett bolagen arbetar med utbildningäven och träning elever iav av
skolorna i lag och och hur förebyggerrätt brott. undervisnings-Iman
materialet betonar bolaget starkt behovet och regler.av normer

Samarbetet mellan myndigheterna i brottsförebyggande syfte anses
i bra det gäller inte gräsrotsnivån. saknasDetstort settvara men

nätverk denna nivå.på Nyssnämnda bolag vänder sig därför till olika
aktörer på gräsrotsnivån kan arbeta brottsförebyggande. Dettasom

i regel i formgörs seminarier där samverkan brott i blick-sättsmotav
punkten. Seminarierna har bl.a. till syfte skapa nätverk dennapåatt
nivå. Sekretesslagen enligt bolagetär svårtolkad och många gånger

den hinderutgör för fruktbart samarbete mellan olika aktörer.ett ett
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tillvidareinstans lämnar nästaordning leder ofta tillNuvarande att en
föregåendeöverlämnandeföregående samverkan. Ettinstans utanutan

harFörsäkringsbolagetflera led.enligt ofta isamverkan bolagetgår
samarbete kanfall därexempelmaterial försökt påi sitt ettatt ge

regler.sekretesslagensodlas hinderutan av
insatser kanförsäkringsbolagensomfattningenillustreraFör att av

särskildamiljoner kronor år på12bolagennämnas ett satsaratt perav
storleksordningendenprojekt andra. Beloppbrottsförebyggande avav

förfonddelar medelfem Bolagetbolaget under år.har utsatsat ur en
10.000mellanBeloppen varierarbrottsförebyggande aktiviteter.olika

projekt.och 70.000 kronor per
försäkrings-det gällerhar problemFörsäkringsbranschen närstora

specialför-från vissahar bortserbedrägerier. Bolagen om man-
skadefall.omkring 3 miljonerpälsförsäkringsäkringar, ocht.ex. ur- -

hänföras villahemförsäk-1,6 miljoner tillkan omkringAv skadefallen
motorfordons-fastighetsförsäkring trafik- ochochring, företags- samt

26 miljardersamtliga skadefallförförsäkring. Skadesumman är runt
kronor år.per

den totala skadesummantio ärBranschen räknar med att procent av
för-försäkringsbedrägerier. Bolagenhänföra formtill någonatt av

möjligt vadpersonal utreda mycketsåsöker att som avegengenom
anställt omkringhar för denna uppgiftbedrägerier. Dekansom vara

intebolagen sigpoliser eller åklagare. Men100 förutvarande anser
reglering.problemet med dagenstillrätta medkunna komma

Åtgärder för framtiden

minskasuccessivt sina rutiner förFörsäkringsbolagen förbättrar att
detsamma.brottsligheten och påverkar sina kunderde göraatt

försäkrings-redovisningenSom framgår den föregående satsarav
i omfattning. Bolagenbrottsförebyggande åtgärderbolagen på stor

aktivi-brottsförebyggandeför sinametoder och områdenprövar nya
fritidsbåtregistretexempelvisFörsäkringsbranschen överteter. tar nu

Stöldskyddsföreningenföra. hanterasinte velat Dettastatensom avnu
försäkrings-försäkringsbolagen. Båtregistret enligtuppdragpå ärav

register dessutombolagen i sig brottsförebyggande. sådant kommerEtt
för brott ellerviktiga data fritidsbåtar använtsutsattsatt ge om som

utredningarvid i underlättabrott det kommer övrigtäven att sommen
fritidsbåtar.rör

detfå full effekt behöverförsäkringsbolagens åtgärder skallFör att
åtgärder.allmänna enligt försäkringsbolagen vidta delen

godtrosförvärv ändras. Kraven påFörst och främst bör reglerna om
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god bör skärpas. föräldrarsFrågan skadeståndsansvar for bar-tro om
handlingar också viktig.ärnens

Inte minst det gäller försäkringsbedrägerier påföljdsfrågannär är
viktig och det kan enligt bolagen finnas anledning inteövervägaatt om
fängelsestraff bör följa i utsträckning i dag.större än

Räddningstjänsten bör förstärkas. Skadorna vid bränder omkringär
3 miljarder Antalet bränderår. omkring 35.000är år. Försäk-per per
ringsbranschen räknar med 25 dem anlagda. Rädd-äratt procent av
ningstjänsten behöver därför bättre metoder och för denattresurser
skall kunna brändernaavgöra anlagda eller ej.är Man enligtmåsteom
försäkringsbolagen verka för bättre brandorsaksundersökningar och
utredningar. Det behövs också god samverkan mellan bl.a. polisen,en
räddningstjänsten, försäkringsbolagen och socialtjänsten. Försäkrings-
bolagen söker påverka utvecklingen i brandskadeärendena singenom
medverkan i Svenska Brandförsvarsföreningen.

Polisen bör enligt bolagen prioritera utredningar törsäkringbe-om
drägerier heltpå för närvarande. Nuvarande ordningsätt änett annat

inteär acceptabel. Enligt bolagen lönar det sig inte polisanmäla.att
Polisen utreder i alla fall inte. Det har enligt bolagen desagts att t.ex.
ansvariga i Stockholms polisdistrikt alltid lägger undan alla an-
mälningar belopp under 100.000 kronor. De utreds aldrig.som avser
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Köpmannaförbund3.4 Sveriges

Nuläge

20.000 företag,dag cirkaorganiserar iKöpmannaförbundSveriges
FörbundetApoteksbolaget.KF-ägda företag ochvissabland dessa

medbl.a.sig handeln,riktarfront brottarbetar bredpå motmot som
detexempelinformation. Ett på ärbrottsförebyggandeolika slag av

medi samarbetei handeln. Den görsSkydd rånkampanjen mot
polisen.

säkerhetsåtgärder.olikatitel orienterasbroschyr med dennaI omen
symboldekals.k.åtgärderna fårfrivilligt vidtarföretagDe ensom

polisen.de anställda ochorganisationer,handelnstagits fram avsom
skalllokalerlämpliga platser i deSymboldekalen placeras på som

kassaregister.ochfönsterrutorskyddas, dörrar,påt.ex.
polisertilloch kampanjen harsymboldekalenInformation gettsom

kriminalvården.4.000 intagna inomtill drygtföretag ocksåoch men
deltarutbildning området ochi påFörbundet är även engagerat

brottsskyddet i handeln.tekniskahöja detockså i arbetet på att

Åtgärder framtidenför

brottsförebyggandefortsätta sinaKöpmannaförbundSveriges attavser
andra. Inteliksom hittills i samverkan medframtiden ochaktiviteter i

säkerhetstekniksamverkan.tekniska frågorna kräver Denminst de en
kaninom framtidenkommer denfinns och närmastesomsom nu

värdetrans-framöver. behövs bl.a. vidrutiner Detsannolikt säkrarege
ryckerlarmanläggningar skilda slag. Polisenoch förporter nuav

tillförlitliga.larmanordningar inteofta i onödan eftersom ärmångaut
detenligt förbundetsamverkan skall få full effekt måsteFör att

i detanvändasmetoder fårtillallmännas medverka att nyaorgan
möjlighetexempelvisHandeln börbrottsförebyggande arbetet. attges

teknikutsträckning hittills. Nyianvända bevakningskameror änstörre
tillgodoses på sätt änintegritetssynpunkter kanmedger annatettatt

automatiskkameror medsådan tekniktidigare. exempelEtt ären
verkai övrigt bör vidaredetradering. Myndigheterna och allmänna

förframtiden i ställetbetalningsmedel iför blir vanligtbetalkortatt ett
kontanter.

detsamhälletsignaler närFörbundet efterlyser vidare klarare av
ingripa tidigaregäller påföljder för brott. allmänna måsteDet mot
brottsutredningar ärhandläggningTiderna förlagöverträdare. avunga

Även andrabli vanligare.Telefonförhör börgenomgående för långa.
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åtgärder bör in för förkortasättas utredningstiderna.att
Alla stjäl i butiker bör givetvis inte fängelse desom ges men

rättsvårdande myndigheterna bör enligt förbundet inte alltid frånavstå
reella sanktioner. Ordningsbot bör i regel kunna tillämpas. Utredning-

i snatterifall bör genomgående ordnas på effektivare Detsätt.ar ett
enligt förbundet tid och samhället, allmäntär moral-sparar pengar

höjande och bra för företagen.är Handeln enligt förbundetär beredd
medverka till bättre ordning bidraatt ekonomiskt elleratten genom

på polisensätt insätter så deannat bötfällsattom snattarresurser som
ordningsbot.

Det allmännas utredasätt och beivra brott enligtmåste förbundetatt
förbättras. Annars riskerar vi få privat rättskipning. harDetatt en
redan funnits vissa tendenser till det.

Den polis inte utreder måste enligt förbundet bli synlig.som
brottsförebyggandeDet arbetet måste vidare breddas. Stöldskydds-

BRÅföreningen täcker endast vissa tekniska frågor. håller bara på
med statistiska frågor och forskning. Dessa båda täcker enligtorgan
förbundet inte behovet. Polisen bör övergripande förettges ansvar
frivillig brottsförebyggande verksamhet såsom grannsarnverkan,
butikssamverkan, ochnär- snatterilarm också för verksamhetenmen
vid bevakningsbolagen. Försäkringsbolagen bör inte kräva försäk-att
ringstagarna har gjort polisanmälan före kontakten med bolagen och

försäkringstagarna företer kopiaatt på anmälan skett.så Det äratten
inte rimligt samhället tolerar denna dubbelregistrering.att Försäkrings-
bolagen bör i stället registrera sina fall direkt och sedan sända över
uppgifter dem till polisen elektroniskt via telefonlinje eller påom -

sätt. Många fallen registrerar polisenannat enligt förbundet enbartav
för rättsstatistiken. Ett antal kommer dock leda till utredningaratt av
polisen.

De organisationsförsök med särskild satsning på brottsföre-
byggande åtgärder igörs exempelvis Karlskoga enligtärsom

Ävenförbundet bra initiativ det räcker inte. vanliga poliser måstemen
utbildas i brottsförebyggande arbete.
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anställdaochföretagareOrganisationer för3.5

ABLO Rättsskydd

myndig-gällerdetpunkterflera närkritiskt påRättsskydd ABLO är
brister ifrågaintei regelbrottsbekämpning. Det ärheternas om

Myndigheternaarbeta.myndigheternasi sättlagstiftningen attutan
regel inteoch iskulle behövasutsträckningi densamarbetar inte som

Rättsskydd ABenligt LOorganisationerna. Det ärfackligamed de
och dessorganisationernafackligadesynnerhetbeklagligt i som

värdefullamed kunskaper närinne ärregel sittermedlemmar somsom
anknytningmedbrottolika slagoch utredaförebyggadet gäller att av

direktorganisationenenligtharmyndigheterVissatill företagen. en
fackliga organisationerna.med desamarbetamotvilja attmot

det gällerRättsskydd AB närenligt LOharSamhället greppettappat
konkurser. I denförfarandena vidbrottsligadeEKG-brotten, närmast

framhållit följande.organisationen bl.a.delen har
eftersom löne-lön i konkursen,ofta inte någonfårLöntagarna ut

allvarligt och harprioritet. Dettalåg ärfordringarna har så stora
kraftigturholkatslönegarantinsärskilt sedansociala konsekvenser, nu

situation underofta mycketharLöntagarnade åren. otryggsenaste en
förde på-det förekommer utsättsochtid före konkursenlång att

och derasanställdatill ekonomiska brott. Demedverkatryckningar att
tidigt inte detoftaupptäcker något ärföreträdarefackliga att som

företräda-fackligade anställda och derasförekommitskall. harDet att
situationmyndigheterna i sådanmedkontakthar tagit menenre

för myndig-ovilja företrädareellerointresseelleravvisats möts avav
villanställdaolyckligt. Facket och deheterna. Detta är vara en

hagivetvismyndigheterna måsteinformationsskanal till ansvaretsom
EKO-brotten.för bekämpningen av

det inte behövs några störreLO Rättsskydd har betonatAB att
detEKO-brottengällerlagstiftningen detförändringar när attmenav

arbetsmetoder. Däremotsinaändrarväsentligt myndigheternaär att
Skattemyndigheternasekretesslagstiftningen.ikrävs det ändringar

försökerfackliga organisationernaofta inte uppgifter delämnar närut
förarbetsgivarenformelledenutreda exempelvis ärvem som

anställningsbevis.saknar skriftligamedlemmar som
deriktar sigoch andra brottsligaButiksrán motsomangrepp

sedanHandelsanställdas förbund många åranställda handeln hari
organisationernafackligaden delen har deförsökt förebygga. I ettatt

med polisen.handeln och Dearbetsgivarna inombra samarbete med
Projektet riktari handeln.projektet Skydd råndriver tillsammans mot

anställda i handeln.sig till arbetsgivare och
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Svenska Arbetsgivareforeningen

Nuläge

Svenska Arbetsgivareföreningen har särskild enhet sigägnaren som
säkerhetsfrågor, nämligen NäringslivetsNBB beredskapsbyrå.-

har tillNBB uppgift att

främja åtgärder för företagens säkerhet-
verka för kostnadseffektiv riskhantering-
verka för förståelse hos företagen för riskhantering och säker--
hetsarbete.

Arbetsområden för NBB bl.a.är

leveranssäkerhet-
säkerhetsunderrättelsetjänst-
drogproblematik-
stöld och svinn-
ADB-säkerhet-
personalsäkerhet-
sårbarhetsfrågor-
brandskydd och räddningstjänst-
etik- och moralfrågor nyckelpersoner- -
stöd till fördjupad utbildning, bl.a. akademisk, i riskhantering-
Europa-kunskaper, standardisering-
organiserad och ekonomisk brottslighet-
säkerhet vid personalminskningar-
omvärldsbevakning Competetive Intelligence and Security.- -

Näringslivets Beredskapsbyrå kansli för Näringslivetsär säker-
hetsdelegation NSD, består central och regionala delarsom av en sex

skapade nätverk säkerhetsansvariga inom främstettgenom av-
näringslivet. Till NSD 700 företag, myndigheter ochär organisa-ca
tioner m.fl. anslutna. Antalet inom nätverket omkringärpersoner
1.000, de allra flesta i olika säkerhetsroller i näringslivet.

Enligt NBB måste brottsutvecklingen i samhället bekämpas inom
alla områden. Det ställer ökade krav på samverkan mellan näringslivet
och de rättsvárdande myndigheterna. SAFNBB främjar sådant
samarbete bl. kurser, seminarier och policyskapandea. genom
aktiviteter. sigDet sådana konkreta uttryck föreläsare fråntar attsom
Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen och andra polisära enheter
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seminarieverksamhet. Föreläsareochutbildnings-i NBB:sengageras
organisationersi andramotsvarandedeltarfrån SAFNBB på sätt

bl.a.ocksåstimulerassamarbetetkursverksarnhet. Det nära attav
referensgrupp ochi NBB:sRikspolisstyrelsen ingårföreträdare från

i NSD.
indivi-enligtsäkerhetsutbildningen NBBhuvudbudskapen i ärEtt av

i företagenspersonligtdens Utan ett envarengagemang avansvar.
förhållandeliknandebristfällig.blir säkerheten Ettsäkerhetsarbete

säkerhe-Exempelvis kansamhället i övrigt.också iråder enligt NBB
upprätthållas inteknappastochpå gator torgten engagerarom envar

sinmed stödingriper handgripligensig i vad sker. Den avsomsom
han harokunskapbehöva iskall intenödvärnsrätt sväva attom

behövavittne skall inteställeroch densamhällets stöd som upp som
den grundtrygg-inte samhälletför repressalier. Förmårsig georoa

misteenligt mångamedborgarna NBB gåheten kommer att av-om
sida.från allmänhetensgörande insatser

behövsenligt det näraviktigt budskap NBBärEtt ettattannat
kanlokala polisen. Härnäringsidkare och denmellansamarbete

insyn igällerförstärka målsägandenas roll vadövervägas t.ex.att
polisutredningar.

Åtgärderför framtiden

finnssig vid detmedborgarna enligt NBBharUnder årmånga attvant
inombehoveneller liknande handmyndighet ävennågon tarsom om

ekonomiska lägetbrottsligheten och detökandesäkerhetsområdet. Den
detförbi. näringslivetden tidenenligt NBB Inom äri landet ärgör att
deltvingas handuppenbartmeningenligt byråns storatt taman om en

säker-anställabl.sina säkerhetsbehov, att egnagenomegna a.av
hanaturligtvis mångasäkerhetschefer.hetsmän och Det går att

insatserprioritera sinafl. skallsynpunkter hur polisenpå menm.
alla skyddsbe-handi fall inte till förräcker att tavart omresurserna

nödvändigtdärför enligt NBBnäringslivet.hov finns inom Det ärsom
Sammadede polisiära används där gör mest nytta.att resurserna

vii samhället. Att återförhållande gäller inom de andra sektorerna nu
enligt NBBglädjerpoliser ochkan patrullerande på torggatorse

enligtdäremotoch kanmänniskor. uppträder tvåmånga Att de två
Förhoppningsvisbehov.byrån inte resultatet uppdragsgivarnasvara av

ochutbredd otrygghet pådetta inte heller tecken på någonär gatorett
feldetstället lätt upplevaenligt NBB iDet är atttorg. som an-

vändning knappav en resurs.
Uppgif-för alla.givitshar inte polisens roll gångEnligt NBB en
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förändrasmåste i takt förändringarnamed i samhället.terna Det finns
enligt NBB kärna i den polisiära verksamheten bör förbe-en som vara
hållen polisen på grund särskilda rättssäkerhetskrav Utanförav m.m.
det området bör det enligt NBB möjligt finna olika alternativattvara
i högre grad vadän hittills skett. Bevakningsföretag kansom an-
tagligen anlitas i utsträckningstörre vad sker idag.än Ensom
mångfald lösningar kan behövas. denI tidigaremån polisiäraav
uppgifter skall handhas andra polisen detän enligtär NBB önskvärtav

marknadskrafterna får verka frittså möjligt. Attatt vältra översom
uppgifter trañkövervakning på kommunerna knappastärt någonex- -
lämplig lösning. Det i ställetär så kommunernasävenatt egna
verksamhetsområden myndighetsutövningutöver bör begränsas till- -

Ävensådant inte kan ske i lämpligare former. här bör enligtsom
förutsättningslöstNBB undersökas i vilken utsträckning bevaknings-

företagens konkurrensutsatta tjänster kan utvecklas och anlitas.
Med den viktiga utgångspunkten det individuelltäratt ett ansvarsta-

gande stimulerasmåste kanså enligt NBB också vidaregåsom man
och hur teknik skall utnyttjas för höja säkerhetsnivån iattse ny
samhället. Med all respekt för kameraövervakning kan hotaatt t.ex.
den personliga integriteten i samhället kan enligt NBB fråga sigman

bör dras. Skallgränserna det tillåtet med kameraövervakningvar vara
inom banklokal inte utanför entrén det därärtrotsen attmen som
rånaren drar sin luva ansiktetöver Frågorna ochär månganer
komplicerade. En fortsatt fördjupadoch dialog mellan bl.a. polisiära
myndigheter och näringslivet det gäller prioriteringarnär säkerhets-av
insatser och utformandet regelverket kan bidra till nyanseradeav m.m.
lösningar.

TCO

Polisen enligt förträdareär för TCO del samhällets trygghets-en av
och servicesystem. Polisens funktion trygghetsfaktor spänner översom
frågor grunden förutgör såväl välfárds- socialpolitik. Densom som
svenska polisen enligt TCOär samhällets på de åtagandenett av svar

medborgarna kommer till iuttryck grundlagenmot regerings-som -
formen l kap. 2

Det enligt TCOär viktigt polisens roll tydligär och polisensatt att
befogenheter och metoder brett förankradeär hos allmänheten. Av det
följer enligt TCO polisiära befogenheter, huvudprincip, skallatt som
förbehållas polisen. Polisens arbete myndighetssutövning.är Myndig-
hetsutövning kan enligt TCO endast offentligtutövas regleradeav

lagreglering den enskilde medborgarengaranterarorgan, en som
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andraGränsernatill omprövning och besvärsrätt.möjlighet insyn, mot
polisendå detsamhällsfunktioner och privata intressen måste rör vara

TCO polisenförstärks enligttydliga. ståndpunktsärskilt Denna attav
skyddande med-tillgripa våld förenda hardet rättär att avorgan som

samhällsintressen.och egendom eller andraborgarna deras
förTCO vital betydelsedemokratiska kontrollen enligtDen är av

fråganCentral ocksåförankring i samhället.polisens breda är om
kontrollen inom polisen. Dettillit till den interna ärallmänhetens

för hanteringvi idag har ordningTCO:s uppfattning att aven
krav rättssäker-polismän fyller högt ställda påanmälningar mot som

yrkesfunktion och högadisciplinär kontroll, såhet. En sträng utsatten
TCO detpolisen förutsätteretiska krav ställs på att storsom sersom

polismännens rättssäkerhet.uppmärksamhet också åtägnas
brottspreventivt perspektiv.förskjuts polisens rollIdag mot ett mer

preventivt ellerproaktivt, problemorienterat,Under begrepp som
förändring eller mindrebrottsförebyggande polisarbete sker denna mer

positivt dennai olika polisväsendet. TCO påmålmedvetet delar serav
enligtförändrade polisarbetet. Polisen kan härigenominriktning av

i samhällets ansträngningar förTCO få central position atten
för brettförhindra spärmingar mellan segregerade attgrupper,

kriminalitet.brottsligheten uppkomsten Dennabekämpa och av
kontroll denförändring enligt TCO ske under sådan politiskmåste att

tillpolisens befogenheter fortlöpanderättsliga regleringen anpassasav
Uppmärksamheten ocksåden inriktningen. måste åtägnas sam-nya

polisens funktion och de allmännabandet mellan denna förändring av
rättsordningen. fungerande polisgrundsatserna för den svenska En väl

heltäckandeTCO sarnhällsintresse formasenligt måste överär ett som
solidariskt skattesystemet.hela landet och finansieras över
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3.6 Organisationer för boende och fastighetsägare

HSB riksförbund

Nuläge

HSB riksförbund riksorganisation för 4.300 bostadsrättsförening-är en
med omkring 350 000 medlemmar i föreningarna. Dessutom harar

HSB omkring 325.000 bosparare.
HSB riksförbund uppmärksammar de byggnadstekniska möjligheter-

förhindra inbrott och skadegörelse i föreningarnas bostäder ochattna
lokaler. hus väljerI lösningar bygger depå erfarenheternya man som

gjorts under många byggenskap inom HSB-rörelsen.år Dettasom av
gäller bl.a. tekniska standarder för lägenhets- och ytterdörrar men

fönster.också Under år har efter placerasträvat attsenare man
lägenhetsförråden i direkt anslutning till bostaden.

HSB biträder befintliga bostadsrättsföreningar med råd och tjänster
vad gäller underhåll, service, försäkringsfrågor detta liggerIm.m.
enligt förbundet också tekniska brottsförebyggande åtgärder. För-
bundet informerar vidare och förmedlar säkerhetsprodukter, t.ex.om
säkerhetsdörrar, kodlås och gallerboxar skydd för bilar i storgara-som
ge.

äldreI byggnadsbestånd besvärligare.det Källare ochär förrådsut-
inte byggdaär små enheter. hellerInte garageplatsema.rymmen som

I äldre bestånd det till de enskilda bostadsrättsföreningarnaär attupp
besluta vilka åtgärder de vill vidta. Och de kostnadernahar föratt ta
åtgärderna. HSB centralt dock rekommendationer till före-utger
ningarna tekniska brottsförebyggande åtgärder.om

förbundetFör grarmsamverkan och s.k.är och väntjänstergrann-
Ävenviktigt inslag i verksamheten. denna verksamhet inte harett om

det primära syftet brottsförebyggande, förbundetatt attvara anser
detta blir effekten. Samhörighetskänslan och varsamheten med den

egendomen ökar. Därigenom minskar enligt förbundetgemensamma
slitage och skadegörelse.

Åtgärderför framtiden

HSB riksförbund planerar för närvarande inte någon central kampanj
brottsförebyggande åtgärder. Dels upplever sig ha betydligtom man

mindre problem andra fastighetsförvaltareän och dels dettaär något
bäst hanteras lokalt samarbete mellan direktsom man anser genom
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berörda.
förslagsvisriksförbundenligt HSB störreSamhället bör ta ett ansvar,

uppbyggd efterorganisation,kommunal mönster avgenom en ny
börbred front ochuppgift arbeta påha tillbörcivilförsvaret. Den att

hemskydd brott.organisation förblikunna moten
upplåtelseformsigbostadsrätten iFörbundet äratt somenmenar
förutsättningarna iviktigt de allmännamotverkar brott. Det är att

tillgå ochbostadsrättslägenheterfinnssådana detsamhället är attatt
inte diskrimineras.boendeformdennaatt

RiksförbundHyresgästernas

21medlemmar deformellt bara 21Riksförbund harHyresgästemas -
har drygtlandet. föreningartäcker hela Dessahyresgästföreningar som

550.000 medlemmar.
arbetar ihyresgästföreningar3.500 lokalafinns omkringDet som

50omkringdessa täcker endastbostadsområdena. Men procent av
där det intei hus kvartermedlemmar bormedlemsstocken. Många -

organisation.finns lokalnågon
dominerar. Detrygghetsfrágomamiljön detdet gällerNär är som

grannkontak-gällerteknisk del ochindelas ikan lämpligen en somen
faktiskboende bådedeAlla åtgärderi alla former.ter ensom ger

förbundet viktiga.trygghet enligtkänslatrygghet och äraven
Åtgärder dit.ordningsstörningar hör ocksåochbrottmot

Oss SjälvaSOS Skydda

lokalatrygghetsfrägorna med deföreningarna samarbetar ilokalaDe
hyres-målRiksförbund harhyresvärdarna. Hyresgästernas attsom
ocksåstorlekmöjlighet förhandla hyransskall fägästerna att menom

boendet.hör tillannatom som
Själva, initieratSOS Skydda OsstrygghetsprojektEtt känt är av

iRiddarsporrenkontaktkommitté i kvarterethyresgästföreningens
omedelbarti Stockholms innerstad,belägetStockholm. Kvarteret är

inklusiveomkring 540 lägenheter,Odenplan. kvarteret finnsInorr om
pensionärsbostäder.

boende självaprojektet. dePolisen inte huvudman i Det ärär som
Neighbourhoodefter i London ochtagit initiativet studierhar av

hyresgäströrelsensUSA. Projektet byggerWatch i England och pä att
för verksamheten. Kommitténkontaktkommittélokala represen-svarar

avtal mellan hyresgäst-i frågor enligtde boende ettterar gemensamma
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föreningen deoch allmännyttiga bostadstöretagen. Detta basenutgör
för kontaktkommitténs arbete i kvarteret

Skälen till kommittén började med detta skyddsprojektatt är
flera, bl.a. följande.

De boende ville bedriva verksamhet minskar såväl rädslanen som-
för brott antalet brott i kvarteret Riddarsporren. Ett bostads-som

hade krävt det skullemöte något brottslighetengöras iatt
kvarteret.
De boende ville sprida ökad medvetenhet hur i hyres-en om man-
husbebyggelse beter sig för brandmotverka och egendoms-att
brott.
De boende ville öka skyddsnivån i det kvarteret för göraattegna-
det för tjuvarna.svårare
De boende ville utforma modell för hur i hyresgäströrel-en man-

kan arbeta med skyddsfrågorna.sen
De boende ville naturligtvis också påverka hyresgäströrelsen att-

sig skyddsfrågorna.ägnamer

häftetI Skydda Oss Själva i Riddarsporren har kontaktkommittén
bl.a. uttalat i

Kriminalitet och rädsla för brott har under de åren ökat i vårasenaste
bostadsområden. Att på polis hjälper inte, vi kommer aldrig fåattropa
råd tillräckligtmed antal poliser för skapa trygghet i boenderniljön.att
Det därför viktigtär hyresgästerna erbjuds möjligheter i samverkanatt åatt
med andra frivilligt ställa i skyddsarbete för öka tryggheten iett attupp
det kvarteret. innebärDetta inte medborgargarden, tvärtom handlaregna
det polisen ökade möjligheter gripa in brottslingar iatt rättatt motom ge
tid.

Varje trapphus i kvarteret har skyddsombud. Skyddom-ett eget
budets arbetsuppgifter omfattar

Inbr0ttsskydd:Dörrars och kondition skall kontrolleras, bryt-portars
märken på dörrar och fönster uppmärksammas, etc.
Brandskydd: Fastighetsförvaltaren skall underrättas löstattom
material påträffats och kan brandfarligt skallsom som vara av-
lägsnas.
Allmänt skydd: Vad trasigt och kan vållaär skada på människorsom i
eller egendom ska ombudet anmäla till fastighetsförvaltaren.
Misstänkta beteenden ska ombudet anmäla antingen direkt till polisen
eller till kontaktkommittén. i
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trappuppgången.denAnsvarsomrádet för skyddsombudet är egna

räddningstjänst. Ipolis ochsamverkar medKontaktkommittén
räddningstjänstpolis ochtrappombuden har bådeutbildningen av

bl.a.samverkat med andra,hardeltagit. Kontaktkommittén även
barnomsorgen.

hyresgästföre-beteckningen lokalKontaktkommittéerna har numera
ning.

registre-förändringar i denstatistik vilkasaknas tillförlitligDet om
dockhar lett till. Det hari projektetrade brottsligheten kvarteret som

minskat iordningsstörningarnabrotten ochde registreradesagts att
sigGenom projektettill 50fall mednågra procent. anser manupp

trapphusenviktiga effekter,andra minst likavidare ha vunnit attsom
har ökat.den sociala kontrollenhålls och attrenare

åtgärdertrygghetsskapandeAndra

endastRiddarsporren-projektet Skydda Oss SjälvainteFörbundet ser
åstadkommabekämpa brott vägsätt utan attett att grann-som ensom

enligttryggheten i själva boendet. finnsoch öka Detsamverkan
Förbundet harför trygghetsskapande arbete.förbundet andra former
allmännyttigafastighetsskötare inomförsöken medsärskilt pekat på

förvaltningen tusental lägenheterockså påbostadsföretag ettmen av
fastighetsskötare särskiltförra fallet hari Järfälla. detI getts ett ansvar

degeografiskt bestämt område. fallet harI detför mindreett senare
bildatför förvaltningen särskiltboende tagit över ettansvaret genom

uppgiften.bolag för den
samverkansformer isärskildaandra fall deI har boende skapat

samarbete med kvarterspoliser.

Riksbyggen

Nuläge

2.000 bostadsrättsföreningarRiksbyggen i förvaltningendeltar menav
förvalta bostäderuppdragRiksbyggen har dessutom antal attett stort

i allmännyttiga bostadsföretag.kommunala
brottsförebyg-det gäller detRiksbyggen arbetar flera fronter när

skadefö-vidtarrekommenderar ochgande arbetet. Organisationen
Denförsäkringsbolag.rebyggande åtgärder i samarbete med ett

säkerhets-projekterar nybyggnader med utgångspunkt i Riksbyggens



114 Kapitel Rollfördelningen;5 Enskilda aktörer SOU 1994:122

dokument, har tagits fram grundvalpå de erfarenhetersom av som
Riksbyggen gjort. Vid tillsynen fastigheterna ingår vidare brotts-av
förebyggande moment.

Riksbyggen har inte meddelat några särskilda rekommendationer
till föreningarna grannsamverkan eller andra brottsförebyggandeom
åtgärder dem i föregående.än detnämnts Däremot arbetar Riks-som
byggen liksom HSB mycket på samverkan för de boende ien en
bredare social mening. lokalaMen initiativ för grannsamverkan i
samarbete med polis förekommer.

Åtgärder för framtiden

Företrädaren för Riksbyggen yttrade sig i riktning HSBsamma
riksförbund det gäller organisation för brottsförebyggandenär en
åtgärder på lokalplanet särskild kommunal organisation för ända-en-
målet.

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO

Nuläge

SABO organiserar allmännyttiga bostadsföretag 310 företag med-
900.000 lägenheter. SABO:s huvuduppgifter stödja medlems-är att
företagen bidrag till utvecklingsprojekt, information ochgenom genom

främja informationsutbytet mellan medlemmarna i organisa-attgenom
tionen.

De allmännyttiga bostadsföretagen i storstäderna har vidtagit
särskilda åtgärder för komma tillrätta med brott och ordnings-att
störningar i företagens bostäder och närområdet till dem. Vissa företag
har organiserat anställda till bostäder där detutgrupper av som reser
förekommit störningar och de boende därgör uppmärksamma på att
de form en bilburenstör portvakt.en av-

Samverkan brott lokal fråga i SABO:s organisationmot ses som en
SABO med de första lokalanär samarbetsformerna diskutera-men var

des. SABO vill de boende skall ha såväl teknisk socialatt som
trygghet. SABO:s undersökningar har visat de boende känner sigatt

de vill ha trygghet.ännutrygga attmen mer

Ätgärder för framtiden

I SABO:s medlemsföretags förvaltningsfilosofi ingår förebyggaatt
brott. Förvaltningen decentraliserad till mindreär områden. SABO

frånutgår den lokala polisen initiativet till samverkan.att tar en
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lågprioriteradSABOenligtKvarterspolisverksamheten är en
få igång kvarterspo-medverksamhet. Polisen tycks ha misslyckats att

rekryte-missriktad löne-,sannolikt grundlisverksamheten, på enav
kvarterspolisverksam-villmeritvärderingspolitik. SABOrings- och att

högprioriteras.heten

Sveriges Fastighetsägareförbund

Nuläge

24 regionalaFastighetsägare-förbund ligger tyngdpunkten påSverigesI
22.000. organisationenomkring Iföreningar. Antalet medlemmar är

med fastigheterantal fastighetsägare mångafinns begränsatett men
fastigheter.medlemmarna har enstakahuvudparten av

Riks-liknar dem HSB,sig ha problemFörbundet har sagt som som
SABO redovisat. har lösts i sätt.byggen och De på stort sett samma

godabostadsområdena medordningshållning iFörsök med bl.a. görs
modern portvakt deni formresultat, dock än somannan aven

fastighetsskötare,försöken deltar deltidsanställdaSABO redovisat. I
bostadsområde de skall tillse.boende inom det som

Åtgärder

med försäkringsbolagen för kom-tillsammansFörbundet arbetar attnu
skadeförebyggande i förstaoch paket, medfram till brotts-ettma

det docklösningar olika slag. Förbundethand tekniska anserav
vid tekniska frågor breddar arbetet tillviktigt inte stannar utanatt man

och deras attityder.människorna
be-uppmärksammas påFörbundet verkar for medlemmarnaäven att

skall tilläm-forsäkringbolagenhovet försäkringar också för attav men
olika tekniskadifferentierad fastigheter medpremiesättning förpa en

skyddsnivåer.

Villaägarnas Riksförbund

Nuläge

intresseorganisation förVillaägarnas Riksförbund, Villaägarna, är en
villaägare och 750 villaägareföreningarmed 110 000 medlemmar

nivåer centralt,anslutna. Villaägarnas Riksförbund arbetar på tre -
i alla delarregionalt förbundetoch lokalt och är representerat av-
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landet, i glesbygden.även Förbundet sig mycket i brotts-engagerar
förebyggande frågor, bl.a. i olika former för grannsamverkan och

upplysning hur villaägare kan skydda sig brott.motgenom om
Förbundet började med grannsamverkan i samarbete med polis redan

år 1985. formen förDen samverkan vanlig i flertaletär numera av
förbundets föreningar. För grannsamverkan delas villaområde inett
i block med 20 25 fastigheter i varje block. Blocket chefutser en-
och har därutöver antal kontaktmän. del hållPå ronderasett en
blocket dem ingår i blocket. andra håll hållerPå villaägarnaav som
fortlöpande kontakt med varandra andrapå träffar,sätt genom-
kontaktblad, grannlappar, boendeDe samarbetar med den lokalaetc.
polisen. Det viktigt för effektiv samverkan.anses vara en

Polisområdena Farsta och Vällingby i Stockholms polisdistrikt har
enligt uppgift statistik visar villainbrotten gått ned med överattsom
30 efter det grannsamverkan kommit i hargång. Brottenprocent att
vidare enligt uppgift ofta vid försök därför risken förstannat att upp-
täckt varit eller därför villornas skalskydd förbättrats vidstor att
grannsamverkan.

Åtgärder för framtiden

Förbundet planerar föreningspärm. den ingåI skallatt ut ettge en
avsnitt grannsamverkan också studiecirkeln Cirkel iom men om
brott. För närvarande har förbundet inte genomföraattresurser
projektet.

Om riksförbundet får medel förbundet utbilda ordföran-attavser
dena eller andra lämpliga i de regionala och lokala före-personer
ningarna inom förbundet. Utbildningen skall inriktas det brotts-på
förebyggande arbetets betydelse, hur till för få igånggår väga attman
grannsamverkan och studiecirkeln.

Riksförbundet vill ha bidrag från och kommun till själva igång-stat
sättningen grannsamverkan och Cirkel i brott i olikauppstartav av
områden. Förbundet det motiverat eftersom statsmakternaanser vara
aviserat satsningar brottsförebyggandepå åtgärder och eftersom brotts-
offerjourerna redan har statliga bidrag till sin verksamhet.

Sådant bidrag skulle enligt förbundets företrädare statenspara
utgifter andra hållpå och bli affär för staten.en ren

Förbundet hoppas också mycket på de direktiv brotts-att om mer
förebyggande verksamhet till polisen kommer leda tillgetts att attsom
polisen för initiera och stödja grannsamverkan.satsar attmer resurser
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3.7 och Skola-rörelsenHem

skolor i Sverige.1891 fanns det föräldraföreningar vidRedan år några
År central organisa-1945 bildades Målsmännens Riksförbund som en

1968ändradestion för landets föräldraföreningar. Förbundets ârnamn
ochtill Riksförbundet och Skola. Föräldraföreningar blev HemHem

Skola-föreningar. Samtidigt utvecklades verksamheten. Klassverksam-
i och Skolas arbete.heten blev grundstenarna Hemaven

omkring 2.000 lokalföreningar.dag finns det enligt riksförbundetI
ochVerksamheten riktar sig till samtliga föräldrar med barn i skolan

Skola.250.000 valt sig till ochomkring hem har ansluta Hematt
RiksförbundetTillsammans föreningarna i landet Hemutgör runt om

partipolitisktoch Skola RHS, enligt förbundet religiöst ochärsom
vissfinansieras medlemsavgifter och iobundet. Verksamheten av

utsträckning statsbidrag.av
skola där allaarbetet skapa uppväxtmiljö ochI på att trygg enen

trivs och utvecklas RHS samarbetet mellan föräldrar och skola somser
förbundet viktigastebärande idé. Familjen enligt barnetsären

Föräldrarna huvudansvaret för barnets omvårdnaduppväxtmiljö. har
och fostran. Skolan enligt förbundet därär gemensamtett ansvar
barnets behov isätts centrum.

Utifrån utveck-angiven grundsyn har RHS bl.a. följandeangettnu
lingsområden

möjlighet till delaktighetElevernas och
inflytande

RHS det viktigt läroplanen genomförs och har hänvisatär attattanser
till följande uttalande i den.

Det är inte tillräckligt i undervisningen förmedla kunskapatt om
igrundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas

demokratiska iarbetsformer och förbereda eleverna för aktivt deltaatt
samhällslivet. personligtDen skall utveckla deras förmåga att ta ett ansvar.

få välja kurser planeringen ochGenom och och delta iämnenatt attgenom
utvärderingen den dagliga undervisningen, kan eleverna utveckla sinav
förmåga utöva inflytande ochatt att ta ansvar.

Erkännande föräldraroll och kompetensav

Om föräldrar skall kunna sitt attitydförändring tillmåsteta ansvar en
i hela samhället enligt förbundets mening. Om barnetshelhetssynen pâ
livssituation skall få enligt för-genomslag måste förbundet ett nytt
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skall samarbetahållningssätt utvecklas mellan de vuxna som om
tydliga förebilder ochfostran. behöver enligt förbundetDe unga

familjerna behöver stöd.

Mobbningsförebyggande iarbete skolan

Mobbning i skolan vanligt. Enligt vissa uppgifter mobbas omkringär
varje skola skall ha100.000 barn. RHS har länge arbetat för att ett

mobbning. skyldighet har blivitåtgärdsprogram Dennamot nu
lagstadgad i både skollag och läroplan. plan hurFörutom en man

mobbningssituation, bör huvuddelenhanterar akut programmetaven
skapa god psykosocial arbetsmiljö ienligt förbundet ägnas att en

skolan. Skolan enligt förbundet del i samhället och våraär en
lagar och regler gälla också där.måstegemensamma

enligtAtt mobbningen uppmärksammas och förbundetärstoppas
också viktigt för den mobbar. Enligt tillgänglig forskning finnssom

ökad risk för elever aggressiva mobbar andraochäratten som senare
sig problembeteenden kriminalitet alkohol-andra ochägnar som

missbruk.
skolor har enligt förbundet redan kommit bra bitMånga på vägen

i det här arbetet, skolor det ställt. RHS harpå andra är sämre
utarbetat material till inspiration för skolor och föreningarstöd ochett
i det mobbningsförebyggande Materialpaketet En sju,arbetet. av
består dels videofilm mobbning, dels samarbetsspel.ettav en om
Filmen vänder sig till de i skolan. Filmen speglar någravuxna
exempel hur skolor gjort någontingpå uppmärksammat och
mobbning. Samarbetsspelet för åldrarna 9 12 speletsår. Iär avsett -
form får deltagarna itu med olika mobbningsprogram och försökata
finna lösningar diskussion.genom

Övriga åtgärderförebyggandegenerellt

Skola-föreningar föräldra-Många Hem och eller stöderarrangerar
vandringar.

RHS vill ha polis i lokalsamhället och vill samarbeta den.med
Förbundet förarbetar Lag och skall kopplas till såvälämnet rättatt

värde-, demokrati- och inflytandefrågorna till etik- moralfrå-ochsom
och vill inom olika ämnesområden iämnet mångaatt tasgorna upp

skolarbetet.
RHS möjligheter i skola, fritid och samhället i övrigt integre-attser

på bättre i framtiden, exempelvis fritidsverksam-sättett attras genom
het flyttas in i skolorna och olika organisationer platsattgenom ges
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i skolbyggnader.
skerFörbundet med de ekonomiska nedskärningarpå somser oro

omfattande nedskärningari för barn och ungdom. Deverksamheter
.

elevvårdstid, rimmar enligtsker, speciallärarresurser ocht.ex.som av
tanken vi vill ha samhälleförbundet mycket dåligt med på ettatt som

kännetecknas solidaritet med och utsatta.av svaga
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3.8 Idrottsrörelsen

Riksidrottsförbundet

Nuläge

Riksidrottsförbundet har 2 500 000 medlemmar i 20 000 ideella före-
ningar. Antalet ideellt arbetande ledare omkringär 500.000. harDe
utbildats inom rörelsen.

Idrottsrörelsen har sin rättsordning med bl.a. bestraff-ettegen eget
ningssystem. Medlemmarna i de olika föreningarna underkastadeär
dessa regler. Det finns inte någon särskild lagstiftning ideella före-om
ningar. Idrottsrörelsen har därför kunnat skapa sina regler.egna
Idrottsrörelsen grundlagen och den fria föreningsrättenattanser ger
idrottsrörelsen denna frihet. statsmakterna kan hasägas accepterat
detta bl.a. sedan länge bidrar ekonomisktatt tillstaten verk-genom
samheten.

I tid då familjen och skolan inte längre har rollen samma som
tidigare spelar enligt Riksidrottsförbundets företrädare idrottsrörelsen

viktig roll normbildare för ungdomen.en som
Idrottsrörelsen har inte några nämnvärda problem med brott inom

sina led, bortsett från doping. Det finns dock vissa problemegna som
knutnaär till idrottsevenemang. Men för dessa problem inte isvarar

första hand medlemmar i idrottsrörelsen. Det företeelserär som
hänger med främst fotboll och ishockey och dessa idrotterssamman
supporterorganisationer i storstäderna.

Supporterorganisationerna också idellaär föreningar demen
omfattas inte idrottens regel- och bestraffningssystem. Men dessaav
föreningar har stark anknytning till idrottsföreningarna. Suppor-en
terorganisationerna stöder idrottsföreningarnas verksamhet i flera av-
seenden, inte minst ekonomiskt.

När idrottsföreningarna är arrangörer, de för ochsvarar arenan
dennapå inte för publikensarrangemanget till och frånmen resor

idrottsevenemangen arrangörerna alltså från spärr in tillsvarar-
spärr ut.

Företrädare för Riksidrottsförbundet det också viktigt attanser
påpeka det endast fåtalär inomatt supporterorganisatio-ett personer

ställer till problem. Men dessa organisationer försökernerna som
vidta olika förebyggande åtgärder,att bl.a. inumera attgenom sam-

arbete med idrottsföreningarna till och från tävlingararrangera resor
så bråk och andra ordningsstörningaratt undviks. Ledningarna i
supporterorganisationer mycketär angelägna det skall gå städatattom
till. Organisationernana försöker vidtaäven andra åtgärder bråkmot
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supporterorganisationernaochFöreningarnaordningsstörningar.och
med problemen.tillde börjar komma rättaattanser nu

60matchersamband med äriför brottdömtsAv de supportrar som
kändatidigare40lagförda.tidigare Av är procentresten avprocent

socialtjänsten.

Åtgärder framtidenför

medinriktning arbetetsinändrainteRiksidrottsförbundet att avavser
skulleidrottsrörelsenordningsstörningarochförebygga våldatt men

vad rörelseni samhälletmoralbildningen änförkunna göra numer
allmännaOm detsamhället.stöddet krävsMen satsargör. pengarav

medställaidrottsrörelsen kunnatordeverksamhetsådanpå uppen
Skolanhänseende.i angivetriktad kampanjiledareutbildning enav

i del.hand i hand dennaskulle kunna gåoch idrotten

fotbollförbundetSvenska

Nuläge

egentligtintefotbollförbundet någotSvenskaenligtfinns detNumera
utanför Arrangörernai huvudsakVåldet finnsläktarvåld. avarenorna.

försärskiltförbundetsenligt reglerfotbollsmatcher har attett ansvar
omfatt-i rimligGörs inte dettavåld vid sinaförebygga arrangemang.

regler.enligt idrottsrörelsensfå bötaföreningning, kan en
medhelt och hålletfinns hängerproblemDe suppor-sammansom

500totalt 7Stockholm. omfattari Deterklubbarna. De är tre
Avförälder.har 40 endastungdomardessaungdomar. Av procent en

arbetslösa.50dem slutat skolan är procentsom
in-uteslutningreglerinförtSupporterklubbarna har somomnumera

varningar. Deefterlåtkan uteslutas,nebär s.k. huliganeratt somvara e
uteslutna.blidomstol, lär alltiddöms allmänav
med stödmöjlighet rättenIdrottsföreningarna har att som arran-av

matcher. Förfrån närva-misskötsammagör utestänga gravt personer
Supporterföreningarnaavstängda.rande lär elva supportrar vara

samarbe-stället iförsöker ifördem dock inte evigt. Deutestänger att
bl.a.i gemenskapen,tillbakamoderföreningarna få demmedte genom

ledare.exempelvisföreningenuppdrag ierbjuda dematt som
Våldet kanreglerat.klartförekommer ivåld ärDet sportensom

idéidrottensstridersamhället. Detinte jämföras med våldsbrott i mot
gällerIdrottsföreningarnasutanförtävlaatt somansvararenan.

förbundet arbetarut.in till spärr Menfrån spärr trotsnämnts
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detta förbättra situationen utanföräven Förbundet haratt arenorna.
bra samarbete med polisen. Bildandet Svenska Supporterför-ett av

bundet kan också i riktning.rättett stegses som
I svensk elitfotboll kommer det bli samarbete mellan idrotts-att ett

föreningarna, supporterklubbarna och polisen. Ett antal medlemmar
i supporterklubbarna skall utbildas till ordningsmän, ordningen som
bl.a. Fryshuset tagit initiativ till.

Fotbollförbundet räknar med Ordningsmännen skall kunnaatt ta
hand bråkmakare före match och släppa honom först sedanom en en
matchen Fotbollförbundetär över. de åtgärdertror att som nu
vidtagits kommer leda till bättre supporterkultur. Förbundetatt veten

det 50 60är aktiva bråkiga situationeräratt närpersoner som upp--
står. De kända polisen. Ordningsmännenär kommer inrikta sinaattav
insatser dem.mot

Åtgärder för framtiden

Lagstiftningen enligt förbundet inte tillfredsställandeär utformad. Det
alltför lång tid mellan brott och samhällets reaktiontar brott.

Genom den tidigare nämnda utbildningen för ungdomar i sup-
porterklubbarna räknar förbundet med bättre kontakt med ävenatt
de besvärliga ungdomarna. femtiotalEtt ungdomar har redanmest
utbildats. De kommer verksamma inom sina klubbar.att vara

När supporterklubb skall delta i match i Sundsvall måstet.exen en
ordningsvakter ha förordnanden ordningsvakt i alla polisdistriktsom

kommer igenom.gå Eftersom varje tillstånd kostar 400attsom resan
kronor skulle tillstånd för antal ordningsvakter under sådanett ett en

komma gå till 20.000 kronor. Det enligt förbundetärattresa upp
orimligt. Det tillmåste lagändring.en
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drogmissbruk3.9 Organisationer mot

narkotikaupplysningochalkohol-förCentralförbundet
CAN

arbetarnarkotikaupplysning CANochför alkoholCentralförbundet -
serviceorganhandförstaiprojektmed ärinte primärt ettutanegna

CAN:sinklusiveverksamhet,förebyggandemedarbetarfor dem som
kunskapertillhandahållarollmedlemsorganisationer. CAN:s är45 att

huvud-CAN:sdem.missbruketnarkotika ochochalkohol avom
frågor.brottsförebyggandeprimärtintemissbruksproblem,uppgift är

narkotikamissbrukare änflerförbundetenligtfinnsDet tunganu
förr.såtycks intenyrekryteringentidigare stor somvaramen

invandrargrupper.i vissaha ökattycks dockNarkotikamissbruket
legalise-utvecklingen ochinternationellaföljer denCAN oroas av

länder i Europa.i fleraringsdiskussionerna
börviktigt.mycket Detförebyggande arbetetdetEnligt CAN är

förebyggande arbetettidig upptäckt. I detförmed åtgärderkombineras
oroaddärförCANbetydelsefull ochmycket ärfritidsverksamhetenär

tvingasoch fritidssektorn göra.skolanneddragningardeöver som
olikadärlokala insatser,byggaarbetet måste påförebyggandeDet

centraladegäller i synnerhet närsamverkar. Detlokala organ
medsambandminska ialkoholområdet kommerinsatserna på attt.ex.

till EU.övergången

Narkotikafritt SamhälleRiksförbundet

fördetSamhälle, RNS, finnsNarkotikafrittRiksförbundetEnligt
därförnarkotikastatistiken, bl.a.officiellafelkällor i den attmånga

uppgifter.lämnasocialarbetare och andra vägrat att
ochorganisationeriarbetepåverkar allmäntEnligt förbundet

sådantmissbruk. Däremotpågåendeinteföreningar nämnvärt ger
svår mäta.deneffekt, ärförebyggande ävenarbete viss attomen

förenarkotikamissbruk kommeruppfattningallmänDet är atten
vadåtminstonedet är tvärtom,kriminalitet. Förbundet hävdar att

fängelserinoch pååkermissbrukaregäller den utsomgravagrupp
oftast debuteratharingår i denoch behandlingshem. De gruppensom

småningominförlivar såkriminalitet ochochmed asocial livsföring
sammanhangI dessalivsföringen.asocialamissbruket i den ger

kriminaliteten.turboeffekt påenligt förbundetnarkotikan en
Enligthelgmissbrukarna.s.k.grad deigäller inteDetta samma

narkotikamarknaden.för helafaktiskt ryggradenförbundet deutgör
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Men del helgmissbrukare klarar enligt förbundet inte begränsaen att
sitt missbruk hamnar småningomså i denutan asociala gruppen.

En seglivad enligt förbundet denärmyt hamnarannan iatt som
fängelse lär sig bli kriminell där. Detta enligtär förbundet förväxlaatt
orsak och verkan. Den hamnar i fängelse detgör enligt för-som
bundets mening på grund kriminellt beteenden.ett Förbundetav
hävdar också de hamnat i fängelse hunnitatt sig fastsom cementera
i kriminell livsstil mycketär svår bryta. Riskenen återigenattsom att
hamna i fängelse, liksom strafflängderna, spelar enligt förbundet liten
roll åtminstone i början den kriminella karriären.av

Enligt förbundet måste samhället vidta åtgärder så folk iatt
allmänhet vågar ingripa vid pågående brott. Nu vågar de flesta inte att
ingripa och många vågar inte vittna.ens

Föräldraföreningen Narkotika,mot FMN

Föräldraföreningen Narkotika, FMN, arbetar framföralltmot med
anhöriga till missbrukare även med förebyggande ochmen opo-
nionsbildande insatser arbete i skolor och föräldravand-som genom
ringar.

Föreningen DARE-programmet i Göteborg,att vi berörtanser som
i det föregående, bra,är för studier i USA inte harattmen varnar
kunnat styrka dess effekt lång användning. Dessatrots studier borde

analyseras FMN.noggrant anser
Enligt föreningen detär väsentligt samhället snabbareatt reagerar

vid brott hittills.än Snarare än med hårdare straff. Föreningen ser
även med på den ökade segregeringen i bostadsområdenaoro runt
storstäderna.

Om Sverige kommer med i EU föreningenär rädd för narkoti-att
kaläget i landet blir sämre vadän regeringen har velat göra troligt.
Föreningen har framhållit den under lång tid följt den internatio-att
nella narkotikapolitiken och sig ha rad för sinanser argumenten
pessimism. Ett exempel denär utvecklingen i Danmark.ogynnsamma
Enligt föreningen har narkotikabeslagen i Danmark ökat under lången
rad år 1980-talet.på Den trenden bröts år 1993. Men priserna på
narkotika i Danmark fortsatte sjunka. Det tyder enligt föreningenatt

narkotikaflödet i Danmarkatt inte har minskat, tvärtom.
Minskningen beslagen under år 1993 i Danmark beror enligt före-av
ningen på den danska tullenatt och polisen inte har kontroll-samma
möjligheter tidigare och refererar i den delen till skrivelse frånsom en
det danska Socialministeriet.

Om Sverige går med i EU, kommer enligt föreningen den mindre
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fall. Alltväl delnarkotikakriminaliteten inte åtgärdas störreatt men en
narkotika.bruk och innehavfler länder i tillåter i dag bl.a.EU eget av

från den ryskaökat tryckSamtidigt förvärras situationen ettav
maffian och i övrigt.öst

i Stockholm förbättrasEnligt föreningen kan ordningsläget om
i dettadörrvakterna utanför depolisen i Stockholm samarbetar med

Enligt föreningen sker 75sammanhang kändamest restaurangerna.
dessa ställen.våldsbrotten offentlig plats vid ochpå runtprocent av

Leif GWhänvisat till utredning professornIden delen har den en av
föreningen enkät bland dörrvak-Polisen borde enligtPersson. göra en

tillsina insatser med hänsynvid ochdessa rättaterna restauranger
kritiken inte gäller enskildaden. Föreningen har betonatpå attsvaren

alltiddär polisen kår intepolismän det nuvarande systemetutan som
med utomstående. Dörrvakternavilja samarbetabenägen ärär att

kategori där polisen har mycket splittradenligt föreningen sådan enen
enligtgäller främst de storstädernaoch strategi. Detta tresyn

föreningen.
deriktat kritik polisens bevakaFöreningen har också sätt attmot

drogmissbrukets.k. RAVE-festerna och där.
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3.10 Pensionärsorganisationerna

Pensionärernas Riksorganisation PRO

Nuläge

Brottsbenägenheten har enligt Pensionärernas Riksorganisation PRO
ökat under våldår. Nya har tillkommit. Det ärtypersenare av numera
vanligt äldre uppsöks och rånas. Ett vanligt mönster äratt att en
rånare ringer hos pensionärenpå och ber litet eller någotvattenom

Personen blir insläppt och pensionären rånad. Väskryckningannat.
förekommer också ofta.numera

Föreningarna inom PRO informerar medlemmarna riskerna förom
åldringsbrott. viktigEn del i PRO-informationen rådet till pensionä-är

intede skall förvara kontanter hemma i bosta-att storarerna summor
den.

Informationen lämnas olikapå sammankomster i samarbete med
polisen också i informella samtal. Däremot har intemen mer man
gjort informationsmaterialnågot i frågan. enligtDet PRO bättreär att
föra budskapet vid och kontaktträffar. PRO har godamötenut
erfarenheter det lokala samarbetet med polisen.av

PRO samarbetar i brottsförebyggande frågor med andraäven myn-
digheter folkrörelser.och Samarbetet löper bra.

Pensionärer i allmänhet rädda för vålds- och egendomsbrottär som
Ävenriktas dem. fallantalet sådana brott förhållandevisärmot om av

litet, behandlar i synnerhet kvällspressen dessa händelserpressen - -
på sådant äldre uppfattar risken för brottsätt demett att mot som
mycket Pensionärerna i känner sig därför istor. otryggagemen en
omfattning inte risken för brott. SCB:s statistik ärmotsom svarar
enligt PRO i viss mån missvisande. Den kan läsas äldreså drabbasatt
i mindre utsträckning våld andra. Det visserligenän är så detav men
kan förklaras äldre inte går på kvällarna och därför inteatt utav
befinner sig de farligapå platserna.

Känslan otrygghet ökar också skäl. På grundett annatav av av
förändringar i åldringsvården har pensionären inte längre samma
vårdare hjälper åldringen under längre tid. Det oftaärsom nya

Åldringarnasansikten. Byte vårdpersonal mycket vanligt.ärav
otrygghet ökar riskenoch för brott áldringarna blir inte mindre.mot

Åtgärder för framtiden

PRO fortsätta sina brottsförebyggande insatser i samarbeteattavser
med polisen.
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äldre, såbegär brottfrämst ungdomarinteDet motär mensom
tillmöjligheternadärför när-undersökerfall. PRO ettsker i del nuen

PRO-medlemmar gärGeneration.Fightingmedsamarbete Nonmare
företrädd i deintei regelPROdaghem. ärskolor ochockså iut

polisen.socialtjänsten ochskola,samarbete mellanförlokala organen
företrädd.alltid fickdenfördeldetOrganisationen varaomsom enser
kontaktytafå bättresträvandenorganisationensskulle främjaDet att en

ungdomar.ochpensionärermellan
bred Detåtgärder medvidtaenligt PROSamhället mäste ansats.en

föreningslivets brotts-frivilligadetstödjaborde därförallmänna
ställetnärvarande.för Iutsträckningi änåtgärderförebyggande större

kommu-exempelvis detStockholm harstödet. Iminskar kommunerna
Effekternaned med 25föreningslivet skuritstillnala stödet procent.
PRO klartenligtdetinte avläsa ärpolitik kandenna nu menmanav

negativa effekter.fåkommerden attatt

Pensionärsförbund SPFSveriges

Nuläge

gäl-sig frågorhar längePensionärstörbund SPF ägnatSveriges som
sigför de äldre. Förbundetför trygghetenler åtgärder engagerar

brottsligheten.därför i kampen mot
åtgärder.radsamhället vidtarangelägetFörbundet det att enanser

krafttagungdomsbrott,reaktionerbl.a. snabbagällerDet motmot
folkrörelser,mellanlokal samverkannarkotikamissbruket och

Förbundetinvandrarföreningar och myndigheter.föräldraföreningar,
riksdags-bl.a. företrädare för samtligamedfrågortagit dessahar upp

partier.
sammankomstervid internaochförbundets tidning VeteranpostenI

I dessaåterkommandeofta änme.åtgärderbrottsförebyggandeär ett
polisen.förbundet medfrågor samarbetar

Åtgärder framtidenför

de värdenallvarligt hotbrottslighet enligt SPFHög utgör motett som
förtroendet för de rättsvär-Förbundetinnefattas i välfärden. attanser

låg. Näruppklarade brottandelen ärmyndigheterna sviktardande när
enligtdetinbrottefter mörkrets ärinteäldre människor vägar gå ut

förbundet detDärförlidande.Livskvaliteten blirSPF illa ställt. anser
brottsligheten i bredangeläget fortsätta kampen motatt sam-vara



128 Kapitel 5 Rollfördelningen; Enskilda aktörer SOU 1994:122

verkan med andra grupper.
Polisen skall tillgängliglätt och synlig. Så det enligt SPFärvara

inte alltid Polisen hänvisar härvid ofta till bristandenu. resurser.
Enligt förbundet rättsväsendets myndigheter förär alltför hårdautsatta
besparingskrav. Förbundet vänder sig detta och framhållermot att
brottsligheten kostar samhället och effektiv brotts-stora attresurser en
bekämpning innebär besparingar.

Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG

Nuläge

Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG arbetar liksom andra pen-
sionärsorganisationer med s.k. väntjänstverksamhet. Den brottsföre-är
byggande i sig, syftetäven är Den rädsla pensionä-ett annat.om som

visar, verkar preventivt. Hur skulle brottsligheten ha varitrerna om
inte rädslan farms där

Videovåldet enligt RPG viktig orsak tillär de ökande våldsinsla-en
vid bråk mellan ungdomar.gen

Brottsutvecklingen beror enligt RPG sannolikt antaletäven på att
äldre blir fler och de har sigröra med tidigare.änatt attmer pengar
Hemtjänsten pensionärer den kommer i kontakt med attuppmanar som
inte sig för brott i onödan bankerna enligt RPG intetarexponera men
sitt införDe avgifter för banktjänster knappast ökaransvar. som
pensionärernas benägenhet utnyttja deras tjänster.att

RPG intresserar sig för brottsförebyggande frågor och i delenden
samarbetar organisationen med frikyrkorna. De brottsförbyggande
insatserna till olika områden inom Problementätort. äranpassas en
ofta mycket olika.

Organisationen har inte gjort något särskilt informationsblad om
sina brottsförebyggande aktiviteter. Den arbetar liksom PRO och SPF

och andramöten kontakter med medlemmarna.genom

Åtgärderför framtiden

RPG bygga väntjänsten. detI sammanhanget RPGämnaratt utavser
frågan inte organisationen i den tjänsten skulle kunnaatt ta upp om

bygga in vissa trygghet i den mening, diskuteras imoment ut-om som
redningen. Väntjänsten enligtkan RPG säkert byggas i andraävenut
avseenden denså får positiv brottsförebyggande effekt.att en
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3.11 Trossamfunden

Utredningen Samordningsorganethar förmedling för stats-genom av
bidrag till trossamfund SST varit i kontakt med följande trossamfund

De Kristna Samfundens Nykterhetsrörelse-
DKSN
Frälsningsarméns Socialtjänst-
Förenade Islamiska Församlingar i Sverige FIFS-
Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige-
IKUS
LP-stiftelsen-
Sociala Missionen-
Sveriges Kristna SKRRåd-
Sveriges SMUFMuslimska Förbund-
syrisk-Ortodoxa Kyrkan-

Genomgående förhar företrädarna trossamfunden framhållit denatt
fostrande verksamhet trossamfunden förförstar centraläven ärsom
det brottsförebyggande arbetet i vid mening.

kristna SamfundensDe nykterhetsrörelse DKSN

Företrädare för kristna samfundensDe nykterhetsrörelse DKSN har
framhållit församlingarna mycket ofta sig verksamhetägnaratt som

direkt brottsförebyggande. Somär exempel har följande nämnts.
församlingarnaDet vanligt har arbetarär påatt pastorer som

sina halli storstäderna. På har församlingarnanätterna även mottag-
ningar för ungdomar i självmordstankar. församlingargår Mångasom
i storstäderna anordnar vidare s.k. bull gerillor. Med det slagsettavses
vandringar kvällstid i stadskärnorna. Intresserade församlingsmed-
lemmar träffas och bakar bullar och kokar kaffe. Medlemmarna gar
sedan i fem till där det brukarområden stökigt.ut grupper om vara

harDe sigmed kaffe och bullar. Demedstora termosar gott om
bjuder ungdomar och kontakt bullarandra de får med kaffe ochpå
samtidigt de försöker tilltala dem Verksamhet dettarätta.attsom av
slag har förekommit under 20 tid allvarliga incidenter. Underårs utan
denna tid har endast skadats.en person

här beskrivenI verksamhet 20.000 församlingsmed-deltar omkring
lemmar helt ideellt. arbetar ofta till-Församlingarna ekumeniskt

Samarbete sker med andra kristna trossarnfund.även änsammans.
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Frälsningsarméns Socialtjänst

Frälsningsarmén har omfattande social verksamhet i landet. Denen
betjänar enligt uppgift omkring 1.000 människor varje dygn. Den
sysselsätter ungefär 800 och 1994under 220omsätterpersoner ca
miljoner kronor.

Frälsningsarméns Socialtjänst vidtar rad åtgärderen som anses
verka brottsförebyggande. följer viktigaHär punkter.några

Frälsningsarmén försöker sitt ungdomsarbeteatt genom ge-
undervisning och etisk fostran främjar laglydighet.som
Denna har ökat utdelningen till hjälpsökande.-
Tjänsten delar varje åtskilliga hundratusen kronor tillår be-ut

ihövande främst Stockholm och Göteborg.
Socialtjänsten etablerar Myrornas second-hand-butiker alltpå-
fler Tjänsten räknar med utbudet second-hand delsorter. att av
minskar märmiskors behov stjäla ihop det nödvändigaste,attav
dels skapar sysselsättning for dem olika skäl t.ex.som av
kriminell belastning inte kan få arbete den arbets-på öppna
marknaden.
Frälsningsarmén representerad i styrelsen för förär Forum-
frivilligt socialt arbete och Socialtjänsten räknar med underatt
de kunna utökanärmaste åren sina frivilliga insatser så att t.ex.
eftervården från institutionsvistelse fungerar bättre.ännu

Socialtjänsten arbetar också med opinionsbildning. Tjänsten försvarar
generell välfárdspolitik och pläderar bl.a. för utökade tillen resurser

polisen. Polisens kan enligt Socialtjänsten finansierasresurser genom
minskning det militära försvaret.t.ex.en av

Socialtjänsten mycket den nuvarande vardagligaattanser av
kriminaliteten i Sverige skapas på grund kommunerna skär nedattav
den sociala välfärden exempelvis besparingar i det ekonomiskagenom
biståndet till enskilda eller ovilja placera missbrukare påattgenom en
behandlingshem eller inackorderingshem.

Förenade Islamiska Församlingar i Sverige FIFS

Organisationen Förenade Islamiska Församlingar i Sverige FIFS
arbetar liksom övriga muslimska organisationer mycket med ung-
domar. Organisationen samlar i Stockholm ungdomar inorra
riskzonen flera igånger veckan. Organisationen har också aktiviteter
i Malmö och Växjö.
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IKUSkulturcenterunionenIslamiska

erfarenheter under 30Islamiska Kulturcentemnionen IKUS bygger på
trossamfund.sunniislamiskt Deni västländer. IKUS renodlatår är ett

Belgien, Canada, Danmark,systerorganisationer i Australien,har
Storbritannien, Tyskland ochSchweiz,Frankrike, Holland, Norge,

Österrike. fostra, undervisa och handUnionen har till uppgift taatt
i de ländermuslimska barn och ungdomar växer somsom uppom

eller flytt till.föräldrar eller förfäder utvandratderas
ochregelbundet 1.000 muslimska barnIKUS samlar änmer

leds heltids-tillfällen vecka. Verksamhetenungdomar vid 2 5 per av-
kvinnliga traditionellt utbildadepersonal, tio manliga ochanställd två

med ungdomar.imamer med mångårig erfarenhet arbeteav
tillbakaStockholm drivs sedan drygt två årFittja söderI om

skollovsintemat för muslimska barnSveriges första veckosluts- och
närvarande deltar 22 tonåringar från helaoch ungdomar. För

skallArbetet bedrivs med sikte imamerStockholmsområdet. på att
Sverige liksom i andra västeuropeiska länder.kunna utbildas i många
undervisningen lärs viktiga muslimska levnadsreglerfostran ochI

bl.a. följande.ut,

användning alkohol och droger överhuvud-Islam förbjuder av-
taget.

skyldig följa lagar och förordningar i det land,muslimEn är att-
han eller hon lever.där

medmänniskor för själv skulle viljainte dina något du inteUtsätt-
bli för.utsatt

organisationenför skall kunna förvärva iIKUS arbetar att tomten
för där uppföraRinkeby-Tensta Botkyrkaoch i atttomten norra

ungdomar,veckosluts- muslimska barn ochoch skollovsinternat för 50
både flickor och pojkar.

både akuta och långsiktigaIKUS arbetar enligt uppgift med
exempelvis fängelser och häkten i deproblem. Organisationen besöker

fall företrädare dit.för organisationen kallas
IKUS attanser

kriminalitetde främsta till och liggerorsakerna brottslighet-
värderingar, etik och moral.djupt och grundlägganderör

föräldrarnabetydelsen familjen, äktenskapet och måsteav-
stärkas.

sin roll och sittföräldrar och allför omedvetnalärare är om-
inte tillräckligt stöder dem ibl.a. därför samhälletattansvar,
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deras roller.
skolans viktigaste uppgift borde fostra eleverna enligtattvara-
de värderingar i läroplanenstår idag. Detta viktigareär änsom

förmedla enbart kunskaper.att

IKUS vidare Sverige bör tydligare signaler till ungdomarattanser ge
begår brott. behövsDet tydligare och hårdare straff på ettsom normer

tidigt stadium.

LP-stiftelsen

LP-stiftelsen Lewi Pethrus Stiftelse för filantropisk verksamhet--
arbetar hela landet medöver rehabilitera alkohol- och narkotika-att
missbrukare och deras familjer. Stiftelsen startade verksamheten i liten
skala 1960. dagår I har stiftelsen omkring 550 vårdplatser för män,
kvinnor och familjer utspridda på tolv hem för enskilda missbrukare,

för familjer och för gravida kvinnor med missbruksproblem.tre ett
Antalet anställda omkring 400är tredjedelartvå självavarav

kommit till LP-stiltelsen och fått hjälp missbruksproblem. 1993mot
omsättningen 107 miljoner kronor. Av detta omkring 24var var

Åter-miljoner kronor frivilligt insamlade frångåvor allmänheten.
stoden kommer till delen instörsta vårdavgifter.genom

Förutom behandlingshemmen finns också 40-tal kontaktverksam-ett
heter från Malmö i söder till Boden i De arbetar lokalt med attnorr.
hjälpa missbrukare på in behandlingshempå också medorten attmen

stöd de återvänder hemnär efter rehabilitering.ettvara

Sociala Missionen

Sociala Missionen Svenska Missionstörbundetsär för diakonalorgan
verksamhet i Stockholm, Uppsala och Gotland och har funnits sedan
1917. Verksamheten omfattar följande områden.

Sociala Missionen har rådgivningsbyrå för människor meden
skiftande sociala problem också för dem behöver stöd ochmen som
hjälp för lösa kriser inom eller familjen. Inom rådgivnings-att utom
byråns Missionen bl.a.är verksam inom äldre- och handikapps-ram

och i för adoptivtöräldrar med tonårsungdomar.omsorgen grupper
Missionen arbetar vidare med flyktingar vid Carlslunds flyktingsluss

i Upplands Väsbyoch flera olika lokala projekt i Gamlagenom
Uppsala, Visby, kersberga och Botkyrka. I samarbete med Stock-
holms invandrarförvaltning Sociala Missionen för deltar ansvar en av
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i kommunen.placeratsflyktingarmedintroduktionsarbetet som
flyktingarprojekt förvidareMissionen driver attett avsersom

i Sverige.asylefter årshemländer mångatill sinafrivilligt återvända
Missioneni riskzonen.ungdomarområde gällerviktigtEtt annat

placerarkommunerdärbehandlingshemmet Futurum,driver ett
sociala problem. Påmed15 20 åri ålderntjugotal ungdomar -

bidrar tillungdomar. Deäldretjugotalbor ocksåhemmet ett en
med problem.för ungdomarnaföredömemiljö ochpositiv är ett

RådKristnaSveriges

Rådet arbetar påmedlemskyrkor.23Råd omfattarSveriges Kristna
kriminalvårdenochområde gäller häktenaviktigtflera områden. Ett

i övrigt.
för dennämndkriminalvårdsanstalt finnsochVid varje häkte en
svenskafrån deningårnämnden prästNAV. Iandliga vården, en

frikyrkoförsarnlingarna påfrån någonkyrkan och orten.pastor aven
finansieringenstiftet förförslagefterPrästen utses avsom svararav

frånförslagpåFrikyrkopastom utnänmstjänsten. styresmannenav
samfundens insatser betalasfriaRåd.Sveriges Kristna De genom

behov kan ellerVidkriminalvården. präststatsbidrag via motsva-en
kyrkan eller frånOrtodoxaKatolska kyrkan,rande från t.ex. en

Även olikadiakoner frånnämnden.tillförasförsamlingislamsk
förordnade NAV-ledamöter.kyrkosamfund kan somvara

FörbundMuslimskaSveriges

Förbundetomkring 45i år.funnitsSveriges Muslimska förbund har
40medlemmarnaBland äromkring 200.000 medlemmar.har numera

olika länder representerade.
familjerådgivning ochFörbundet sociala aktiviteterhar rad somen

bedrivs främst i formUngdomsverksamhetenungdomsverksamhet. av
projekt idriver bl.a. tvåFörbundetkurser och sammankomster.

ungdomsverksamheteninvandrarverk. IStatenssamverkan med
identiteter,kan följa tvåförsöker förbundet problembehandla avsom

följerde problemdrogermissbruk alkohol och andra samt avsomav
svenskahur detklarainvandrarbakgrund inte överärmånga medatt

samhällets regelsystem fungerar.
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Syrisk Ortodoxa Kyrkan

Syrisk Ortodoxa Kyrkan tämligen i Sverige. Antalet syriskär ny
ortodoxa beräknas till 15.000 20.000 i landet. Liksom övriga-
trossamfund har kyrkan socialaolika aktiviteter för sina medlemmar.
Kyrkan samarbetar i frågor med de kommunala myndigheterna.manga
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3.12 Jourema

BOJRiksförbundBrottsofferjourernas

Nuläge

för 74centralorganisationBOJRiksförbund ärBrottsofferjouremas
i varjejourfinnasskalldetMålsättningen ärbrottsofferjourer. att en

detpolisdistriktStockholms ärflera. Iallrai de störstapolisdistrikt,
polisområde.varjejour ien

brottsoffer påhjälpauppgiftfrämsta ärJ att program-menourernas
minskasyfteuppgifter ibrottsförebyggandeockså atthar demet

brottsoffer.ochantalet brott
utbildning dembrottsofferföreningar bedriverdessBOJ och somav

de s.k. stödpersonerna.arbetemedverka i jourernasskall -
brottsoffer ochde sökergenomgående såarbetarJourerna att upp

kon-orkatsjälva harbrottsoffren intefalli desina tjänster taerbjuder
inödvändigt,jourernaarbetssättetDetmed jouren.takt varaanser

efter brottet,långtofta kommer förstreaktioneroffrenssynnerhet som
efter.månaderfyraibland tilltre

kronormiljonstatsmedelbidragfårBOJ och jourerna omenav -
andra.frånocksååret men-

med polisensamarbeteorganisationenBOJ harEnligt ett gott men
gnisslar ofta.myndigheternasocialamed desamarbetet

Åtgärder framtidenför

de socia-ochmellan jourernasamarbetetförsöka förbättraBOJ vill att
förslagkonkretdock inte någotOrganisationen harmyndigheterna.

och polisläkarejurister,medsamarbetetBOJdelen.i den attanser
fungerar bra.

BOJenligt över.bestämmelser måsteprocessuellaNuvarande ses
inför domstoluppträdabehövaskall intemålsägareVittnen och

Även övrigt behöverisker.med brottslingentillsammans mansom nu
och målsägare.vittnengällerbestämmelser ideöver somprocessense

betydelsefulla forBOJ och jourerna gör ärinsatserDe som
omfattningborde ha störreVerksamhetensamhället helhet. mensom

långtbör större.för det. Deför småoffentliga bidragende är vara
fängelsestraff ellertilldömtsdeordning därBOJ vill somse en

belopp tillbetalarfängelsekanför brottdömts ett enett gesom
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brottsofferfond. Fonden skall användas till offerersätta ocksåatt men
till bidrag till verksamheten i BOJatt och brottsofferjourerna.ge

Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige
ROKS

Nuläge

Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige ROKS startades 1984år
och omfattar i dag 131 kvinnojourer olikapå platser i landet. Antalet
medlemmar omkringär 10.000.

Varje jour ideellär förening med stadgar. Föreningarna ären egna
fristående från ROKS.

Från början begränsades kvinnojourernas verksamhet enligt ROKS
till kvinnomisshandel gäller den alla former stöd tillmen nu av
kvinnor. De hjälpsökande blir ochyngre yngre.

ROKS och kvinnojourema arbetar också med brottsoffer verk-men
samheten långtär bredare denän brottsofferjourema bedriver.som
Det dock enligtär ROKS inte konkurrensnågon mellan brottsoffer-
jourerna och kvinnojourema. Kvinnojourernas speciella kunskap rör
sexualiserat våld kvinnor. I många brottsofferjourer ingårmot en

för kvinnojouren.representant
jourernaI arbetar s.k. stödpersoner. En stödperson får utbildningen

under termin innan den kan fungera i alla lägen. Av de 10.000en
medlemmarna arbetar omkring hälften i jourema.

Följande siffror för år 1992 belyser omfattningen verksam-av
heten.

l 502 kvinnor har hållit sig gömda kvinnojouremapå med-
med sina 1.312 barn.
Kvinnojourerna har tillhandahållit 55 400 gästnätter.-
Jourerna har haft 30.000 telefonsamtal från hjälpsökande.-

börjanI ROKS verksamhet anmälde endast fem kvin-av procent av
de brott de för. I dag siffran 30ärutsatts Ett skälennorna procent. av

till denna utveckling kvinnojouremaär aktivt stöder kvinnorna.att
Stödpersoner följer med till polisen och påminner offren vad deom

de komnär till jouren. De följersagt också tillmed domstolen. Före
rättegången genomför många jourer rättegångsspel för denett
hjälpsökande.
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Åtgärder framtidenför

myndig-de socialamedROKS kontakternamed BOJlikhetI attanser
samarbetetförallmännaåtgärder detbrister. krävsDetheterna attav

skall bli bättre.
behov. kanangeläget DeROKSfyller enligtKvinnojourema ett ses

Lik-området.insatserkritik samhällets påuttryck förett avensom
i synnerhetfrån det allmänna,bättre stödBOJ vill ROKS ettsesom

ekonomiska bidrag.i form av
registre-ofredandedatabank där mändet behövsROKS att enanser

Som detupprepningsbrott. är,genomgående frågaDet är nuomras.
sighar klart förpolisenutryckningartill 20kan göras, attutan attupp

utryckningarna.förorsakat de tidigareaktuelladet denär mannen som
sammanhang.i dessalägenhetsbrakROKS uttrycketvill utmönstrasatt

fråga Detprecist vad det ärställetPolisen bör i är om.ange mera
brakarinte lägenheterna männen.enligt ROKS utansom

kvinnomisshandelsocialhögskolorna skall haROKS vill vidare att
undervis-juristutbildningen,gällermed i kursplanerna. Detsamma

sjukvård.hälso- ochall utbildning ipolishögskolan ochningen vid
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3.13 Vissa ungdomsorganisationer

Fryshuset

Nuläge

Fryshuset drivs Söder.KFUMav
Enligt den företrädare för Fryshuset deltog i vår hearing harsom

folkrörelserna och de politiska partierna inte längre dragnings-samma
kraft ungdomarnapå tidigare. Skälen till denna utveckling måstesom
enligt honom sökas bland olikamånga faktorer.

Några följande.är

Ungdomarnas språk annorlunda deär äldres.än-
Kvinnorna i arbetslivetär i långt utsträckningstörre ännumera-

tidigareunder generationer. Familjen har fått ändrad roll.en
Andra föräldrarnaän ofta ett stortges ansvar.-

Flera andra omständigheter skulle kunna nämnas.
Men det nutida samhället har enligt företrädaren för Fryshuset inte

sig till den situationen. Många har insikt vad be-anpassat nya om som
höver göras, förhållandevis litet görs.men

Samhällets tillstånd kan enligt honom bäst i hur samhälletmätas tar
hand de främst de enligt företrädarenmännen. Det ärom unga, unga
för Fryshuset förhållandevis enkel från barngå tillatten process
kvinna. Enkel iden meningen i regel inte upphov tillatt processen ger
kriminalitet och ordningsstörningar.

För pojkar förvandlingenär till långt komplexmän enligtmer
företrädaren för Fryshuset. Pojkarna vill ha utmaningar. ungdoms-De
rörelser tidigare mycket vanliga, exempelvis scouterna,som var ger
pojkarna inte tillfälle till de utmaningar de vill ha. Det görsom
däremot rörelser skinnskallarna, fotbollsklackarna och rock-som
musiken.

Mot den bakgrunden skall Fryshusets målsättning byggaattman se
broar mellan ungdomarna och samhället i övrigt. Enligt företrädaren
för organisationen vill inte denna ha skyttegravskrig mångaett som
andra sigägnar åt. Broar behövs eftersom ungdomarna ofta känner sig
svikna samhället.av

Fryshuset har många olika aktiviteter, musik och idrott ochmest
särskilda projekt för ungdomar i riskzonen.
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Åtgärder framtidenför

mel-broarbyggahittills medarbeta vidareFryshuset attatt somavser
övrigt.samhället iochungdomarlan

förinteräckerbrottsförebyggande arbete ett gottMyndigheternas
insatserfrivilligakrävsför Fryshuset. Detföreträdarenenligtresultat

ellerFrälsningsarmenreligiösaintresseradefrån olika somgrupper -
ekono-underfå arbetade måsteFryshuset. Menandra sammasom

momsbestämmelserna.exempelvisgällerandra. Detmiska villkor som
olikafinnaFryshusetförföreträdareenligtvidareSamhället måste

enligtgällerekonomiskt. Detstödja dessa ävenvägar att grupper,
krävs sättsamhället. Deti det nyttfinna strukturen etthonom att nya

frågandenmåstePolitikernaoch ordning.lagfrågorna tapåatt omse
bris-Fryshusetförföreträdarenenligtdem harallvar. Mångapå nuav

gåkansituationenförbättraoch insikter. Förkunskapertande att man
förstarekommenderar iFryshusetföreträdaren förflera vägar men

ungdomar.politiker ochmellanhand möten
Fryshusetförföreträdarenenligtfolkrörelserna måstegamlaDe
tiden. Detdenverksamheterin iladda om och gå nyapassarsom

tillbidragBestämmelsernaungdomsgrupper.bredanågäller att omnu
påi ställetbidragenexempelvis ändras sådärför satsasböridrotten att

och 20 år.mellan 15sig tillriktarverksamhet gruppersom

på StanMorsorFarsor

Nuläge

och påbenämndes farsoraktivitetFryshuset startade morsorsomen
fickorganisationsärskildtillledde 1989 framårDen somstan. en

därförtillkom närmastStan. Den attMorsor påFarsornamnet
påofta berorinblandadeungdomarordningsstörningar med attmånga

vuxenkontakt.kvinnligmanlig ellerstabilsaknarungdomarna en
villigaärorganisationen består attiMedlemmarna personer somav

Organisationen ärhåller till.ungdomarplatser däruppehålla sig på
föreningaruppbyggnadgälleri frågorintresseradintedäremot avsom

och gårdar.
Samordnings-försäkringsbolag,bl.a.Organisationen stöds ettav
åtgärder ochbrottsförbyggandeförkommuni Stockholmskansliet

verksam-till sinbidragOrganisationen fårLokaltrafik SL.Stockholms
allmän-detandrafrån änkommerbidragenminst hälftenhet avmen



140 Kapitel 5 Rollfördelningen; Enskilda aktörer SOU 1994:122

na.
Organisationen har 100-tal medlemmar, många dem har självaett av

haft det besvärligt under sin uppväxttid. Organisationen har med-
lemmar olika nationaliteter.av

Varje fredag och lördag medlemmarär platserpå där ungdomarute
uppehåller sig. Vandringarna genomförs kvällarpå och Vidnätter.

helger kanstörre så många 60-tal medlemmar samti-ett utesom vara
digt. Medlemmarna visar ungdomarna bör sätta gränservar man men
det positivtgörs på Medlemmarnasätt. uppträder aldrigett någotsom
slags medborgargarde.

Åtgärder för framtiden

På 150 i landet finns frivilliga arbetarorter iute stortgrupper av som
Farsor Morsor Stan.på har dockDe oftasett andrasom namn.

Helt nyligen har riksorganisation bildats företrädare fören av
sådana och Farsor Morsor Stan.på Riksorganisationengrupper
räknar med få bidrag till sin verksamhet via Civildepartementet.att
Riksorganisationen skall inte bli byråkratisk byggnad. Dentungen ny

enbartär tänkt rikstäckande nätverk.att ettge

Guardian Angels

Nuläge

Guardian Angels fjortonär år gammal organisation, börjadeen som
sin verksamhet i USA. I Europa har organisationen sitt isäte London.
Organisationen kommer etablera sig i Moskva inom åratt ochett
planerar utvidga sin verksamhet till Japan.att

I Sverige har organisationen börjat sin verksamhet i Malmö och
håller på etablera sig i Stockholm. Den planerar vidareatt börjanu att
viss verksamhet i Göteborg. Organisationen friståendeär från andra
organisationer och arbetar bidrag från och kommun.utan stat

Organisationens syfte rekryteraär och i viss mån äldre föratt unga
arbeta det tilltagande våldet, främst iatt städerna,mot och för

mänskliga rättigheter, i synnerhet konventionerna de mänskligaom
rättigheterna. Organisationen bygger sin filosofi antivåld.på Organisa-
tionens slogan är: Det coolt bry sigär att om.

Enligt organisationen ökar våldet på Ungdomarna harute gatorna.
inte någonstans har intevägen. De heller positiva föredömenatt ta att

till. Rasismen vidareär växande problem, liksomettse upp segrega-
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sigdärför frivilliga bryrbehövstionen. Det om.som
besök i sko-patrullering ochOrganisationen arbetar genomgenom

lor.
olika etniskamedlemmarförsöker rekryteraDen att grupperur -

sina medlemmarutbildarungdomar Deninte bara ävenutan vuxna.
överlevnad.den kallar urbani vad

ålderi Stockholm. Derasnärvarande 136 medlemmarfinns förDet
Trettioföreträdda.Olika nationalitetervarierar från 17 till 41. är pro-

kvinnor.ärcent
töreningsarbete.inte med iregelMedlemmarna är annatsom

omfattarUtbildningen

självförsvar-
första hjälpen-
stressträning-

medlemmar.för manliga och kvinnligadensammaUtbildningen är
144omkring fyra månaderunder sammanlagtUtbildningen pågår

utbildning.inte full DetPatrullverksamheten kräver docktimmar.
kommunika-första hjälpen och träning iträningspass,räcker med två

försjälvförsvar. fem ledaremänniskor eller Tvåtion mellan av
kvinnor.patrullgrupperna är

begränsade utbildning deltar medlemmarnaangivnaRedan efter nyss
ordnings-i städerna där det brukar förekommaplatseri patruller på

Medlemmarna iVandringarna ioch våld.störningar görs engrupp.
fortsätteroch röda jackor. Utbildningen ävenröda baskrarbärgrupp

börjat delta i gruppvandringarna.medlem harsedan en
i patrulltjänst.i Stockholm brukar deltaSjuttio medlemmarnaav

kl. 20.005 sänds mellanomfattar 4Patruller utpersonersom --
lörda-mellanmellan kl. 20.00 06.0024.00 fredagen ochpå natten-

företrädda i varjeolika språkoch söndagen. Flera är grupp.gen
sin blottavåldet närvaro.Grupperna räknar med att stoppa genom

vill visa de bryr sig.De att
kunnaskallkvinna förpatrull ingår alltid minstI att gruppenenen

huvuddelenkvinna. Menin i bråk mellan ochgå ett avenen man
enligtalla våldsbrott begåsbråken mellan 80är män. procent av

Guardian Angels män.av
skullepoliser.leka Meni inteMedlemmarna att engrupperna avser

falla tillbakai självförsvarsin träningbli attackerad har den attgrupp
det skulle be-bråkstakarskiljerGruppen emellan ochpå. går om

i Stockholm. Dåbara behövts gånghövas. detta har hittillsMen en
förskyddsina kropparfick använda somen personsomgruppen

37 fallmånader harattackerades. Under fem stoppat avgrupperna
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misshandel. Men har inte behövt till våld själva. Undertagrupperna
tid har den första hjälpen i 31 fall.gettsamma grupperna

Guardian Angels sig ha samarbete med polisen.ett gottanser
Organisationen träffar med polisen i månaden.gång Poli-samman en

hjälper organisationen med viss utbildning.sen
Guardian Angels sig vidare i skolorna. Företrädare förengagerar

organisationen ställer och berättar vad organisationen och hurgörupp
våldet på våra De ungdomarna någotgöragator ut. uppmuntrar attser

våldet. Det gäller enligt organisationen allt fler kommer tillatt
insikt de brymåste sig.attom

Åtgärder för framtiden

Guardian Angels inte myndigheternas insatser.ersätta Dessaattavser
behövs Guardian Angels enligt uppfattningärmen egen en grupp av
privatpersoner bryr sig mycket. Den verksamheten har baraextrasom
börjat.

Organisationen har inte framfört några önskemål ekonomiska bi-om
drag det allmänna för den verksamheten har understrukitav egna men
vikten det allmänna aktiviteter förpå ungdomar. Attatt satsarav

fritidsgårdarstänga eller minska andra aktiviteter förpå ungdomar,
kommunermånga dålig ekonomi.gör, Det leder tillärsom numera en

icke önskvärda attityder hos ungdomarna. Brotten ökar. Ser tillman
helheten och inte enbart till de kommunala budgetarna förlorar
samhället ekonomiskt enligt organisationens mening. Kommunernas
handlande visar ungdomarna bortglömda i dagens samhälle.är Iatt
stället för stöd ungdomarna förbudmöts med olika slag gällerav som
just ungdomar. De få kännamåste de viktigaär samhälls-attunga
medlemmar samhället stöder. De måste också Kortettsom ansvar.

samhället brister enligt Guardian Angels mening det gällernärsagt,
ungdomsfrågorna.

Samhället har enligt organisationen alldeles för slapp inställningen
detnär gäller våldsbrott. Den kommer till uttryck i nuvarande

strafflagstiftning och det vilketpåsätt rättsprocessen bedrivs.
Guardian Angels måste snabbas Organisa-attanser processen upp.
tionen vidare straffen för våldsbrott för milda. Straffen börärattanser
skärpas för främst gängvåld, vapeninnehav och användning allaav
slags Straffet för hets folkgrupp bör också skärpas. Numotvapen.
vågar intemånga ställa vittnen. Den misstänkte kanupp som som
regel fortsätta sin verksamhet påföljd eller mycket mild sådan.utan en
Som det vågar inte människorär i allmänhet bry sig.nu

Organisationen vill skolorna skall schemalägga träning i självför-att
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iungdomarutbildar sig mångahjälpen. I dagoch i förstasvar
i frågorfår ingen utbildningdesjälvförsvar privat om ansvar.men

poliserrekryteringpolisen öka sinbör vidareorganisationenEnligt av
minoritetsgrupper.ur

utsträckningorganisationen i änenligtSamhället störremåste
brottsförebyggandekrafter det gäller dettill frivilligatidigare lita när

initiativdärför stödja frivilliga påallmärma måstearbetet. Det ett
exempelvis haft svårtGuardian Angels hartidigare.sätt än attannat

inte efter någotOrganisationensin verksamhet.få förståelse för är ute
beslutsfattare,och andra störremed politikerdebattforum utan

frivilligaoch andraorganisationen gör.för de insatserförståelse som

GenerationFightingNon

Nuläge

bör-1986 i Stockholm. DetGeneration NFG bildades årFightingNon
kontaktadepolisstationpolis vid Norrmalmsjade med ettatt en

NFGsedanungdomar startadeför film.tjugotal ungdomar Dessaen
organisa-Medlemmarna iinitiativtagarna.polismannenmed som en av

åldern. 70i och i tjugoårsmycket tonårentionen är procent avunga -
ibelastade. hartidigare kriminellt Dei NFGmedlemmarna är stor

omkring påbland ungdomarutsträckning rekryterats strövat stansom
de varitordningsstörningar därförsigoch ofta ägnat attsom

kaninför framtiden. Mansysslolösa och käntarbetslösa, seoroen
försökervarit stökigalänkrörelse. tidigareNFG slags Deett somsom

i NFG känneralltjämt det. Medlemmarnatala dem till ärrättaatt som
ochhålla till i kvällarde brukar på nätter.väl gäng stansom

dragnings-folkrörelser enligt NFG inte längreTidigare har samma
intebredd och kanIdrottsrörelsen saknar exempelviskraft förr.som

uppträderfråga Ungdomarnaungdomar det härattrahera de är om.
Främlingsfientlighetenkulturella bakgrund.ofta i medgäng samma

ökar.
enligt NFGUngdomsgängen uppträder på sätt änett annatnu

väckaförflyttar sig snabbt inomtidigare. De attstan utan samma
tidigare. kännervid förflyttningar Nuuppmärksamhet mansom

cityspeciell klädsel. iinte alltid igen dem Avdessutom på gängenen
uppmärksamhetinvandrarbakgrundväcker medgängen mestnu

Syftetorganisation med litet antal medlemmar.NFG vill ettenvara
NFG harvarandra väl.detta alla i rörelsen skall kännamed är att

mycket bra kontaktnät de ungdomarhärigenom gentemotett som
Omkringi stadskärnan. för NFGbrukar hålla till Intresset är stort.



144 Kapitel 5 Rollfördelningen; Enskilda aktörer SOU 1994:122

200 ungdomar söker inträde i NFG varje år. Inträde först efterges
uttagning.en

NFG arbetar jourgrupper genomför vandringar i Stock-genom som
holms innerstad, ibland tillsammans företrädaremed för PRO. I

till Guardian Angels arbetar NFG imotsats endast tvågrupper om
Medlemmarna i NFG utbildas i fyra månader, timmar ipersoner. tre

veckan, innan de får delta i vandringar på stan.
Organisationen arbetar dessutom föreläsningar och kontaktergenom

i skolorna. NFG där narkotikamissbruk, mobbning, dopingtar upp
och kriminalitet.arman

En tredje i NFG:s verksamhet olikaär för ungdo-gren arrangemang
exempelvis alternativ jul, nattbio och diskotek där inträdet 20ärmar,

kronor i stället för 65 kronor.
NFG samarbetar med polisen. Polisen hjälper till med viss utbild-

ning. NFG underrättar ofta polisen sina vandringar på stan.om
Organisationen har sedan juli 1993 varit med och försökt attom

196 fall misshandel. 17 gånger har NFG-gruppstoppa kallat påav en
ambulans under tid.samma

Våldet har enligt NFG ökat under år och går längre nedsenare nu
i åldrarna tidigare.än Nu det l3-åringarär förstår bråken. Detsom

visserligenär mindre med fylleri tidigare missbrukän anabolamen av
steroider och hasch vanligt.är nu

Åtgärder

NFG fortsätta sin verksamhet hittills.att Det finns inteavser som
något tyder på problemen blir mindre i framtiden. Det hängerattsom
enligt NFG med politiker och andra beslutsfattare inteattsamman
lyssnar till ungdomarna och deras önskemål. En vanlig attityd tycks

Ni har fått fotbollsplan, vad bråkar Ni då för Menvara: en
fotbollsplanen hade de inte bett om.

En viktig förklaring till ungdomarnas sätt enligt NFGäratt vara
vidare de orättvisorna i samhället.att Men det kanskemot ärreagerar
inte fallskärmsavtalen detär samtalsämnet frågorstora utansom mera

Varför får idrottsrörelsens elittänkandetypen: utesluta frånav oss
idrotten

Ett problem vidare alla förbudär gäller förstort ungdomar.som nu
Ett viktigt skäl till de omfattande ordningsstörningarnaannat är

enligt NFG de sigägnar dessa kan detatt göra rätts-som utan att
maskineriet på rimligt Rättsvisansätt. måste snab-ettreagerar reagera
bare och bestämt.mer

Enligt NFG behövs det jourdomstolar. Reglerna förbud bäraattom
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ungdo-skärpas och följas det vanligtmåste bättre. Nu är attvapen upp
vidi början bär kniv. NFG har sina vandringaräven tonåren,mar, av

under och fall knivmisshandel.hösten 1993 10 15settsommaren av-
NFG vill inte ha forum NFG andra frivilliga organisa-där ochett

tioner kan debattera med politiker beslutsfattare vadoch andra om som
behöver NFG frivilliga organisationerDet och övrigagöras. vet re-
dan. enligt organisationen politiker och andra besluts-Däremot måste
fattare få förståelse för det frivilliga det allmännaarbetet och måste
stödja detta ekonomiskt och på sätt.annat
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3.14 Organisationer brottmot

Butiksamverkan brottmot

I projekt på Norrmalm i Stockholm samverkar butiker förett att
iminska brott riktar sig butikerna, deras åpersonal ochmotsom

kunderna. Projektet går under beteckningen Butikssamverkan mot
brott. i

För närvarande försöksverksamhetpågår med 29 butiker och treen
banker i kvarteren Biblioteksgatan i Stockholm.runt

I de butiker medverkar i projektet har de anställda litensom en
bärbar larmanordning med trådlös förbindelse till mini-axe-en en
växel. En anställd larmar trycka på knapp på denattgenom en

larmanordningen.bärbara Samtliga butiker medverkar i projektetsom
rings då växeln inom 15 sekunder. På detta får allasättupp genom
butikerna meddelande, bandats i förväg i den aktuella butiken.ett som

iDärefter alla butikerna uppkopplade iär gruppsamtal.ett stort
Butikerna kan polisennå eller bevakningsbolags larmcentralett genom

växel.samma
Den personal arbetar i dessa butiker har utbildats i brotts-som

förebyggande teknik, i vaksamhet och i hur sinövarman upp
iaktagelseförmåga. Utbildningen också sikte arbetapå borttar att

Det skall någon syndromet hos de anställda.göra Ettannan -
viktigt led i utbildningen vidare denär personal arbetar i deatt som
företag ingår i projektet lär känna varandra.som

företagDe imed projektet har erhållitär dekal placerassom en som
väl synligt i fönstren till butikerna och bankerna.

Projektet drivs i samarbete med Norrmalmspol isen och försäkrings-
bolagen. Bolagen de medverkande företagen företagsförsäkringarger
med lägre självrisker vanligt. Norrmalmspolisenän deltar i projektet
med utbildning och uppföljning. Samordningskansliet brott imot
Stockholms kommun bidrar med medel till utgifter i projektet och
deltar i ledningsgrupp.en

Det fråga relativtär kostnader ismå projektet. Varje butikom
betalar 1100 kronor för installation utrustningen i butiken och 370av
kronor månad i löpande driftkostnader.per

J
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Riksorganisationen VVVbrottmot

Nuläge

gammal. iVVVRiksorganisationen brott VVV ärär namnetmot sex
kändOrganisationen sarmoliktvarandra.för ärstår våga värna mest

uppgift bredaregrannsamverkansprojekt den har enligtför ettmen
informera allmän-organisationenarbetsfält. Huvuduppgiften för är att

till förebygga, ingripa ochbäst kan medverkaheten hur den attom
behjälplig.polisen och rättsväsendetvara

regional eller lokal organisationOrganisationen har inte någon men
Företrädare förformer kontaktmän i landet.arbetar med olika uteav

ledsden fristående denorganisationen har äruppgett attatt av enmen
bl.a.för olika intressegrupper i samhället,medstyrelse representanter

polisen och Svenska Stöldskyddsföreningen.for riksdagspartierna,
bidrag välinte statliga eller kommunalaOrganisationen erhåller men

intres-stöd försäkringsbolag och andraomfattande ekonomiskt av
serade.

brottsförebyggandeOrganisationen löpande information omger en
driver dessutom fem projekt, nämligenåtgärder störremen

ingripare,årets-
brott,grannsamverkan mot-

vittnesprojektet,-
lagöversynen,-

och ungdomsbrottslighet.aktionen barn-mot-

Årets ingripare

organisationen ingripandenVarje uppmärksammar och premierarär
med landshöv-från allmänheten. Organisationen i samarbeteutser

sedanlänspolischefer 24 länsingripare. Bland dessadingar och utses
Årets för närvarande 10.000 VidIngripare, belönas med kronor.som

vikt insatser följtingripare lägger organisationen vidvalet stor somav
agerande därorganisationens devis larma iaktta vittna, dvs. ett- -

för fara.hjälper polisen sig själv eller andraingriparen utsättautan att

Grannsamverkan brottmot

initieratför organisationen har den harFöreträdare uppgett att
grannsamverkansprojekt i landet. Organisationen haromkring 700

information Boendeutarbetat med grannsamverkan.pärm somen om
vill grannsamverkansgrupper kan erhålla handboken tilllokalastarta
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självkostnadspris.ett
Enligt organisationen den ständigt helaöverstartar nya grupper

landet och medverkar i samverkan lokalamed de polismyndigheterna
vid utbildningen deltagarna iav grupperna.

Organisationen omfattande enkät till de olikagör nu en grannsam-
verkansprojekten i syfte underlag för planeradatt ett gott nyut-en

startpaket Grannsamverkangåva brott.motav -

Vittnesprojektet

Organisationen arbetar för förbättra villkoren för vittnen. villDenatt
stärka skyddet för vittnen också informera allmänheten att ettmen om
fungerande rättsväsende förutsätter ställer vittne.att man upp som

vittnesprojektetI utbildas vittnesledsagare, skall fungerasom som
stödpersoner följer med vid Organisationenrättegång. spridersom
kännedom projektet via polisen och anslag i domstolslo-om genom
kaler. Där pekar organisationen särskilt möjlighetenpå för oroliga
vittnen få stöd kostnadsfritt.att

Lagöversynen

Organisationen har bildat juristreferensgrupp. Gruppen skallen
förmedla synpunkter och åsikter till berörda myndigheter redan i
lagstiftningskedet. Organisationen räknar med detta kunnapå sättatt

bestämmelseruppnå i lagar och förordningar i ökad samklangstårsom
med allmänhetens rättsuppfattning.

Aktion barn- och ungdomsbrottslighetmot

Organisationen inne i slutskedetär planeringen projekt,ett nyttav av
nämligen aktionen barn- och ungdomsbrottsligheten. Informationmot

detta sprids till olikade grannsamverkansprojektenutom nu men
också till kommunala myndigheter.

Åtgärderför framtiden

Enligt organisationen informationenär till allmänheten brotts-om
förebyggande åtgärder bristfällig. Allmänheten bör uppmärksamgöras
på den inte bara kan lita till polisens brottsförebyggande verksam-att
het den också själv måste verksam för förhindra brott.utan att attvara

Enligt organisationen har brottsligheten helt ändrat struktur under
de 30 Socialaåren. och åtgärder rättsväsendet harsenaste program av
inte tillräckligt snabbt. behövsHär enligt organisationenanpassats
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inteområdenförändringar. exempellångtgående Som på som
för godtrosförvärv.regelsystemetorganisationenhar nämntanpassats

land. Reglernavuxit ohämmat i vårtEnligt organisationen har häleriet
börVindikationsprincipendärför ändras.godtrosförvärv börom

extinktionsprincip.nuvarandeersättasnarast
och för brott hosorganisationen finns skräcken, rädslanEnligt oron

endastbefolkningen. brotten begås 793 Men procentprocent av avav
Åtgärderna förhållande.bör från dettaden. brott utgåmot

iutsträckning hjälp allmänheten detSamhället bör i större ta av
bör stödjas ibrottsförebyggande arbetet. Allmänhetens insatser större

ibestående förändringar ska uppnåsutsträckning påtagliga ochom
fördelningnuvarandearbetet samhälle. Statenspå ett tryggare av

ändras. Staten läggerför åtgärder brott börmot nernuresurser
enbartkriminaltekniska investeringar någonmiljontals kronor på men

för allmänhetensför åtgärder brott i stödetpromille medlen motav
arbete brott.mot

vadtidigareoch ungdomsbrottsligheten måsteBarn- mötas än som
organisationen för uniformerad polissker. enligtDet är närsent ennu

eller knackar på.socialtjänsteman
organisationen den tilltagande diskrepansen mellanEnligt måste

rättsuppfattning rättsutövarna allvar. kanfolkets och på Dentas
organisationerna brygga mellanminskas ideella får bildade enom

myndigheterna och allmänheten.
för antalet grannsamverkansprojekt skallOrganisationen arbetar att

projekten skall utökat innehåll.väsentligt utökas och att ett
mål få miljon aktiva i olikaOrganisationen har attsom en personer
omkring 390dag 000 engagerade i projekten.sådana projekt. I är

utveckla aktiviteterOrganisationen sina brottsförebyggandeattavser
bli allmänhetens brottsförebyggandemed sikte talesman ipå att en

frågor.

Stöldskyddsföreningen SSFSvenska

organisa-Svenska Stöldskyddsföreningen fristående ideellSSF är en
tion, bildades 1934 under Iredan låt ett annat nanm.som vara-

för föreningen för Rikspolissty-styrelsen ingår bl.a. representanten
relsen, länspolismästarna Göteborg och Malmö,i Stockholm, tre

för ochför försäkringsbolagen, företrädarerepresentanter postenen
för SWESECför bankerna. I styrelsen ingår även representanten en

Arbetsgivareföreningen. Föreningen haroch för Svenska sexen
ordförande.lokalstyrelser, länspolismästaremedenvar en som

lokalförening bildande.Ytterligare underären
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Enligt 2 § föreningens stadgar har föreningen till ändamål iatt -
samarbete med polis och andra myndigheter, företag, organisationer
och enskilda främja hög säkerhet för och egendom, främsten person-

förebyggande stöld, rån och andra tillgreppsbrottgenom samtav
liknande brottslig verksamhet.annan

Föreningens verksamhetsidé enligt företrädareär för orga-
nisationen effektiv informationsspridning påverkaatt genom
samhällsfunktioner, näringsliv och enskilda aktivt föratt attagera
försvara och motverka uppkomsten brott och egendom.motav person

dettaPå sigsätt föreningen kunna öka tryggheten för såväl denanser
enskilde för företag, förvaltningar och andra organisationer.som

Föreningen har bredare verksamhetavsevärt vadän pånamneten
föreningen antyder. Föreningen sig bredrepresenteraanser numera en
kompetens inom området säkerhet. Det ursprungligen startadesom

lokal information till hushållen lås och märkningsom en om av
stöldbegärlig egendom, har enligt föreningen utvecklats till en
organisation för kvalificerad rådgivning, provning och utbildning.

Föreningen arbetar mycket med säkerhetsutrustningar olika slag.av
föreningenMen kombinerar det med verksamhet såsom in-annan

formation skydd stöld på arbetsplatser, behovet före-motom om av
tagsledningars strategiska arbete med säkerhetsplaner och om
samverkan mellan olika intressenter brott. Föreningenmot propagerar
för och distribuerar Våga Värna Varandras startpaket Grarmsam-

ÖGATverkan Mot Brott. Föreningens inregistrerade varumärke
används symbol skyltarpå i områden försättssom som upp grarm-
samverkan.

Viktiga punkter i föreningens verksamhet är

registrering nycklarav-

Föreningen tillhandahåller numrerade nyckelbrickor. Nyckel-
brickorna registreras hos föreningen. Genom registreringen av en
nyckelbricka föreningen möjligheten borttappadeäratt stor attanser
nycklar kommer tillrätta. Föreningen har omkring miljonen
abonnenter på nyckelbrickor.

fritidsbåtsregistret-

Det statliga fritidsbåtsregistret har lagts Föreningen för ettner. nu
sådant register i samarbete med försäkringsbolagen. Föreningens
register omfattar fritidsbåtar begärt båtarnaägare skallattvars
registreras i föreningens fritidsbåtsregister. Antalet fritidsbåtar i
föreningens register omkring 115.000.är
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elektronisk utrustningdyrbardatorer ochregistret över annan-

stöldbegärlig.utrustningelektronisk ärdyrbarochDatorer arman
sedanmöjlighetoch andraföretagFöreningen därför att,ger

idemregistrerasärskiltmärkts sätt,utrustningarna har på ett
föreningen för.register som

åretmed tioSäkerhetSkydd åtidskriften ut omnummergessom-

forlagsverksamhetkonsultation ochutbildning,-

provningochsäkerhetsutrustningarförutveckling avnormerav-
utrustningar.sådana

certzjie-europeisktaccrediteradSWESECföreningen är somav-
sdkerhetsprodukter.ringsorganför

skalldettacyklar. Iregisterplanerar vidareFöreningen överett
registreras.i kunnaerhållitcyklar ett etsat nummer ramensom

inkomsterhuvudsakligenfinansierasverksamhetFöreningens genom
vissthar dockerbjuder. Föreningenföreningende tjänster somav

försäkringsbolagen.stödekonomiskt av
bedriva sinorganisationen dennaföreträdare förEnligt attavser

alltsåframtiden. Föreningen kommerhittills iverksamhet ävensom
typiskttekniska frågor alla frågorsiginte endast ägna utanatt som

minskas.och kanegendombrottleder tillsätt att mot person
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4 Ordningsvakter,
bevakningsföretag och

väktare, m.m.

Enligt direktivvåra skall vi också lagstiftningenöver ordnings-se om
vakter och väktare.

Vi har i tidigare avsnitt redovisat de kontakter vi har tagitett som
det gäller enskilda.när I detta avsnitt redovisar vi synpunkter visom

har erhållit från de riksorganisationernatvå för ordningsvakter,
bevakningsforetag och väktare, nämligenm.m.,

Ordningsvakternas Riksorganisation OR och-
SWESEC Svenska Säkerhetsföretag-

4.1 Ordningsvakternas Riksorganisation OR

Nuläge

Ordningsvakternas Riksorganisation OR tillkom för 10 år sedan. Den
omfattar föreningarantal hela landet iöver storstäderna.ett stort utom
Enligt företrädare för OR har polisen i dessa städer inte visat något
intresse for dessa frågor. Däremot detär samarbetenära iett ute
landet mellan polisen och ordningsvakterna och deras föreningar.
Denna skillnad i intresseinriktning hos polisen OR kan bero påtror att
ordningsvakterna i landsorten har sina i fjärdingsmannainstitutio-rötter

fanns inteDen i städerna.nen.
OR intresseorganisationär med vissa fackliga uppgifter.en men

Antalet anslutna föreningar 81. Antalet medlemmarär omkring 2 000.
De flesta ordningsvakterna arbetar sin fritid, ipå regel på fredagar,

lördagar och söndagar. tjänstgörDe i regel inom enda polisdistriktett
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förekommerpolismyndigheten. Detförordnande attoch har enett av
har då för-eller honpolisdistrikt. Hanfleraarbetar iordningsvakt ett

harOrdningsvakternadistrikt.dessaför ochordnande vart ett av
litetmycketdetvinternUnder är attunderhögsäsong sommaren.

gora.
civilklädsel.ii del falluniform. Meni regel itjänstgörVakterna en

inom före-uppdragsgivarnamedkontaktföreningregelSom tar en
avtalskriver oftaFöreningenverksamhetsområde.ningens ett om
tillstånd.enligt polisensskall hauppdragsgivarenvakterantalet som

sigbetingarsådana avtalhel Ifall säsong.gäller i mångaAvtalet en
verk-föreningenstillförmedlingsavgift gårmindreföreningen somen

till ordnings-ersättningeni regelbetalarUppdragsgivarensamhet.
slut.uppdragetsefteromedelbartvakten

skildaExempel vittpåkaraktär.mycket olikaharUppdragen upp-
folk-ordningsvakt vidochvidordningsvaktdrag är restaurang enen

användaofta ävenvillförra fallet restaurangägarendetpark. I
exempelvisordningsvakt,uppgifterför andra änordningsvakten som

ocksåvidbiljettkontroll entréerochbiljetterförsäljningför menav
uppgift hjälpamedvärdgästgarderoben ochföransvarig attsomsom

vaktupp-enbartordningsvaktenfolkparken hartill Irätta.gästerna
särskildamedordningsvakternaförekommergifter. Det utrustasatt

från polisenstjänstgör långtordningsvaktenOmbefogenheter.
möjlighetexempelvisordningsvaktenkanstationeringsort, att an-ges

handfångsel.vända
enligt ORpolisen.utbildas Det ärOrdningsvakterna ett gott sam-av

ordningsvakterna.polisen ochmellanarbete
Ordningsvakternaför tio sedan.svårare än årOrdningsproblemen är

ORenligtpolisen tidigare. Detmed ärkontakt änhållamåste mer
problemen.kvinnor föroch stårofta mycketpåfallande hur unga
fältet underarbetatidigare påsocialtjänstenOR tycks änEnligt mer

föräldrar visarpositivtfinner detveckoslut och helger. OR ettatt
Föräldra-tidigare.sigförhar änintresse för vad deras barnstörre

vandringarsinaunderFöräldrarna gårvanliga.vandringar är numera
arbetar.ordningsvakternagratis i de lokaler däralltid in

beväpnadeungdomar kommeroftaOR påfallande hurenligtDet är
skjutvapen. Detmed ärlandet,också itill ävenute enrestauranger

deras ungdomarutveckling. föräldraroroande Många vägrar tro attatt
ochringer demordningsvakternavarit med i bråkkan ha något när

sina barn.ber de skall hämtaatt
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Åtgärder för framtiden

OR finnsdet rad brister i nuvarande ordning. kanDeattanser en
kortfattat följandepå sätt.anges

a Kontrollen bevakningsföretagen måste bli bättreav

Många bevakningsföretag enligt OR inte seriösa.är Vem helstsom
inte straffad kanär sådant bolag. Länsstyrelsen till-starta ettsom ger

stånd ingående prövning. Länsstyrelsen följer inte hellerutan en upp
meddelade tillstånd. OR har tidigare föreslagit Rikspolisstyrelsenatt
skall i uppgift kontrollergöra bevakningsbolag. OR harattges av
dock inte fått något ärmu.svar

b Kontroll den sig för Ordningsvaktut attav som ger vara

Det förekommer enligt OR ordningsvaktsbrickor användsatt av perso-
inte har förordnanden ordningsvakt. oseriösaI företagner som som

lånas enligt OR brickorna till personal saknar sådant förord-ut som
nande. Kontrollen den sig för ordningsvaktatt ut attav som ger vara
verkligen det,är måste enligt OR bli bättre.

c Ordningsvakt skall bara användas för vaktuppgifter

Det enligt OR väsentligtär ordningsvakter används enbart ord-att som
ningsvakter och de inte dessutom skall tvingas utföra allehandaatt att
andra uppgifter uppdragsgivaren. OR det också viktigt attanser
inte andra ordningsvakterän används för ordningsvaktsuppgifter.
Numera det vanligtär restaurangägare anställerävenatt annan
personal för uppgiften. Polisen förordnar exempelvis ordnings-två
vakter krögaren anställer andra för uppgiften. ORävenmen menar

det behövs legal definition klar skillnadgör mellanatt åen som en
den sidan Ordningsvakt och den andra dörrvakt och värd medena
uppgift hjälpa tillgästerna rätta.att

d Uniformsfrågan

OR det slarvas med korrekta uniformer i utsträckningattanser en som
inte bör tolereras. Polisen bör enligt OR uppmärksamma denna fråga.

OR denär bestämda uppfattningen alla ordningsvakter iattav
landet skall använda den uniform Rikspolisstyrelsen har godkänt.som
Av säkerhetsskäl bör alla lösa brickor med fastsydda emblemersättas
enligt rikspolisstyrelsens föreskrifter.
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polisdistriktför fleraFörordnandene

polisdistriktförordnandereglernuvarandeOR börEnligt ett perom
hatågvakter måsteSJrimligtexempelvis inteDet är attöver. :sses

tågpolisdistrikti varjeförordnanden ett passerar.som
polisdistrikt därgälla dethandOR i förstaenligtförordnande börEtt

kunnavid behovskallhanmantalsskriven. Menordningsvakten är
medförenatskall intepolisdistrikt. Dettai andratjänstgöra även vara

skulleordningMed dennaordningsvakten.förkostnadernågra extra
ordningsvakternatörordnadevilka dekontrollpolisen få bättre överen

ar.

behörighetshandlingochIdentitets-f

OR brist-enligtordningsvaktför ärbehörighetshandlingNuvarande en
stället havill iskrivelse. ORvanlig ettHandlingenfállig. är nu en

skallIdentitetskortetmed foto.identitetskorti formförordnande ettav
poli-allmänheten ellervisaskall vaktensynligt. Detinte bäras upp om

det.begärsen

anställningsförhållandenoch derasordningsvakterAntaletg

förförordnanden ochalltför mångautfärdarpolisen attOR attanser
utbildningförtill instruktörerutbildningsänds förpolisermånga av

ordningsvakter.
genomsnittOR iordningsvakterna enligtarbetarnärvarande treFör

skall kunnaordningsvaktförför litetDetåret. ärgånger att enom
i må-ordningsvakt bör arbeta två gångerfärdighet. Ensinuppehålla

7.500 ord-det högstOR behövsEnligthålla sig ajour.förnaden att
fler.2.000behövsdeti Sverige. Polisenningvakter attanser

oftaBeställaren harproblem.ORenligtNuvarande ordning skapar
ORenligtkanalltid anlitas. Detordningsvaktintresse attav samma
därordningvill därförbindningar. ORolämpligatillleda se en
ochskall sändasordningsvaktvilken utpolisen bestämmer som

för uppdraget.ordningsvaktenanställer

ordningsvakternaochFörhållandet mellan polisenh

polisstatio-tillordningsvakt gårenligt ORförekommerDet att neren
kl.01.00 eller21.00 kl.regel kl.iliggerföre sitt Detpass.nen -

sinskriverordningsvaktenvidare rapportförekommer02.00. Det att
slut.medi sambandtill polisen passetssenast
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Detta enligt ORär bra ordning. OR förordar denna bliratten
obligatorisk. Ordningsvakterna har erfarenhet polisen kan hastor som

Ordningsvakterna har exempelvis lärt sig vilkanytta av. personer som
tenderar för bråken vid diskoteken och andra tillställningar.att svara

i Uppföljning vad lämnas till polisenav som

Enligt OR får aldrig ordningsvakterna vad händer med deveta som
ärenden de lämnar till polisen.över Så ordnings-snartsom som
vakterna lämnat blir det tyst.över, Men de vill degärna veta om
gjort villrätt. De de skall uppmärksamma tör-ellerveta om vara mer
ändra sitt arbetssätt på sätt.annat

j Avgränsning det område där förordnandet gällerav

Den avgränsning i förordnandegörs enligt OR i regelärettsom nu
oklar. Det måste finnas bättre uttrycksätt omedelbar närhet.änett
Om det exempelvis händer något utanför staketet, skall ordningsvakten
då ingripa Polismästarna i landet tolkar bestämmelserna olika. OR
har enligt uppgift under fem års tid försökt tillstånd möteatt ett
med polisen i frågan. Men OR sig inte ha lyckats.säger

k Glesbygdsfrågorna

Enligt OR ordningsvakterna i glesbygdär outnyttjad Iställeten resurs.
för utnyttja dem, har polisen tagit ifrån dem möjligheternaatt att
trafikdirigera. Ordningsvakterna skulle kunna rycka in ipå gles-orter
bygden där det inte ñmis polis. Det skulle kunna vid särskildagöras
tillfällen inte polisen harnär och dessutom kortpå varsel.resurser
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4.2 SWESEC

Nuläge

Organisationen1982.bildadesSäkerhetsföretag årSvenskaSWESEC
nämligendelbranschtöreningar,har fem

RiksñrbundBevakningsföretagensBFR-
SverigesBeslag inomochFörvaringsskydd, LåsGruppenFLB-

Verkstadsindustrier
områdetinommed företagFöreningLarmbranschen iLIF-

produkterochsäkerhetssystemelektroniska
RiksförbundLåssmedsmästaresSverigesSLR-

brandlarm.automatiskamarknadsförmed företagSwelarm som-

företag.direktanslutnatill SWESEC40-talfinnsDessutom ett
90SWESEC cirkadärförSammantaget procentrepresenterar av

8 miljarder kronor.Sverige cirkaomsättning i påsäkerhetsbranschens
medi utlandetdotterbolag ellerhar därutöverFöretagen representanter

miljarder.omkringomsättning 7sammanlagd aven

ioch indelasprodukter tjänsterSäkerhetsbranschens

in-släckningsutrustningar,ochbrandlarmsåsomLarmsystem-
passagekontroll, larm-TV-bevakning,överfallslarm,brottslarm,

varularmtrygghetslarm,överförings-larmmottagningssystem, samt
övervakningslarmdrift- och

bevakning,stationär ronderandemed ochbevakningPersonell-
receptionstjänst,och jourtjänst,larmtörmedling, utrycknings-

förenskildbevakningbutikskontroll ochvärdetransporter, personav
dennes skydd

beslag,lås ochintrångsskyddelektroniska såsomochMekaniska-
staket och glasgrindar,galler,säkerhetsdörrar,Värdeskåp,

projektering,teknikval,riskbedömning,Konsulttjänster såsom-
svinnutred-ADB-säkerhet,utredningstjänster,skyddsplanering,

säkerhetsutbildning.ningar och

bedrivna verksam-bevakningsföretagenauktoriseradedeDen av
delövervägandeabsolutSWESEC tillenligtheten innefattar

enligtverksamhetenharegendom. Historisktbevakning or-av
m.fl.köpmänborgarsamhället därgamlavuxit fram i detganisationen

tid har bl.a.brandbevakning. Underordnadegick och senaresamman
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försäkringsbolagen verkat för kommersiella försäkringstagareatt
anordnar bevakning brand och andra skaderisker. I dagensmotm.m.
samhälle köps enligt SWESEC bevakning för förebygga ochatt
begränsa risker hänger med det postindustriellasom samman sam-
hällets sårbarhet med dess brotts- och skadeutveckling.

Även bevakningen allmänt tilloch delstörresett attom avser
skydda egendom den enligt organisationenär samtidigt trygghets-
skapande och brottsförebyggande. Vissa bevakningstjänster, it.ex.
bostadsområden, i köpcentra, järnvägs- ochpå T-banestationer,
flygplatser och i båtterminaler, sjukhuspå och i många receptioner,

inriktadeär på trygghet för de vistas där. ökarDetmer personer som
tryggheten i lokalsamhället och minskar behovet polisiär närvaro.av

Bevakningsbranschen i Sverige består enligt SWESEC omkringav
250 auktoriserade bevakningsñretag med omkring 13.000 anställda.
Genomsnittsväktaren har gymnasieutbildning och 28 Andelenär år.
kvinnor i väktaryrket ökar. En del väktarens arbetstid ärstor av
förlagd till och skiftarbete helgtjänstgöring i 10 12 tim-natt- samt -

Väktaryrket tenderar bli serviceinriktat och fåatt attmars pass. mer
teknikinnehåll.störreett

Vaktbolagen har enligt SWESEC uppdrag mycket olika karaktärav
allt ifrån ambassadbevakning, flygplatskontroller och liwaktsskydd-

till civila väktaruppdrag inom näringslivet.
Trygghets- och inbrottslarm växande marknad.utgör en
Några larmcentraler anslutna tillär polisstationer.
Säkerhetsföretagens verksamhet påverkas enligt SWESEC bl.a. av

lagen 1974:191 bevakningsföretag,om-
lagen 1980:578 ordningsvakter,om-
lagen 1990:484 övervakningskamerorom m.m.,-
lagen 1983:1097 vissamed bestämmelser larmanläggningarom-

ochm.m.
lagen 1990:217 skydd för samhällsviktiga anläggningarom m.m.-

Tekniska finns i form standarder och s.k. RUS-reglernormer av
utfärdade försäkringsbranschen. Europaharmoniseringen innebärav
bl.a. internationalisering standarder och regelverk fören t.ex.av nya

och certifiering produkter och tjänster. SWESEC har tagitprov av
initiativ till nationell svensk kommitté för provning och frivilligen
certifiering produkter och tjänster inom säkerhetsbranschen tillav samt

sektorkommitté för motsvarande område inom den europeiskaen
organisationen för detta ändamål.

SWESEC har höga inträdeskrav. För medlem krävsatt antas som
två års helt fläckfri verksamhet innefattandet.ex. genomgång av
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branschkunnandet inhämtasverifieringoch ekonomi.bokföring För av
delbranschförening.från berördyttrande

för sinasarnlevnadsreglersärskilda etik- ochSWESEC har även
samhället ställerochgrund kundernamedlemmar de kravpå av som

säkerhetsfrågomasskydds- ochhänsyn tillsäkerhetsföretag medpå
ömtåligakänsliga och natur.

Åtgärder framtidenfor

snabbare ungdomarSWESEC ingripaSamhället enligtmåste mot som
Även tillbakasnabbt, ungdomarnaingriperpolisen ärbegår brott. om

tilltydligare signalerSamhälletdärefter. måsteplats igen kortpå ge
långt ned i åldrar-ungdomar och detordningsstörande och kriminella

na.
enligt SWESECTV-övervakning måsteBestämmelserna sesom

utsträckning föranvändas iTV-övervakning bör kunna änstörreöver.
tillämparutformad länsstyrelsernariktigtnärvarande. TV-lagen är men

tryggheten påmening det ökaSWESEC:s gården olika. Enligt att
använda TV-tekniken det gällermånga platser attatt semengenom

TV-bevakning.i frågamed avarterna omupp
godkännande personal bör För-förNuvarande regler över.av ses

vidinte personalengodkänner larmcentralersäkringsförbundet men
SWESEC personallarmcentraler harfinns enligtcentralema. Det som

intehelst kontroll. Detunderkastad någon ärinte är somsom
tillfredsställande.

bör SWESEC förbättras, inteordningsvakter enligtUtbildningen för
befogenheterpolisiära ordningsvakternademinst grundpå somav

har.
SWESECskulle enligtmed detSamarbetet polisen är gott men
polismänsamarbete mellanytterligare.kunna förbättras Ett närmare

polisstatio-borde kunna kontaktaväktare böroch Deprövas. senare
attitydför-frågabörjar här dockinnan de sina Det är omnerna pass.

vilka intepolismän gårändringar hos såväl väktare att ge-som
efterenligt SWESECnomföra bör dock strävaManöver attnatt.en
Polisenpolismän och väktare.åstadkomma lokalt nätverk mellanett

syfte.i förebyggandeinformationborde i väktarnasätta system att ge

bevalazinggöretagLagen om

bevakninggäller yrkesmässig1974: 191 bevakningsforetagLagen om
kommunalför inte för statlig ochräkning. Lagen gällerannans

forverksamheten utförsmyndighet. gäller inte hellerDen egenom



160 Kapitel Ordningsvakter, bevakningsföretag,5 SOU 1994:122m.m.

räkning.
SWESEC vill ha lagen för servicebolag, inomöversynen av som
koncern utför bevakning. bör också tillämpas statliga ochLagen påen

kommunala myndigheter. finnsDet enligt SWESEC exempel på
myndigheter erbjuder bevakningstjänster till andra verksamhetersom

den Utbildning väktare bedrivs vidare i dagän bl.a.egna. av genom
AMU intepå förutsätts i lagen bevakningsföretag.sättett som om
Lagen enligt SWESECmåste med sikte bl.a. dessa fall.över påses

Grundutbildningen för väktare omfattar 217 timmar med omväx-
lande teori och praktik. utföra bl.a. värdetransporter,För be-att
vakning med hund och bevakning för dennes skydd krävsav person
därutöver särskild utbildning. Ordningsvakterna, har polisiärasom
befogenheter, kurs endast 25 timmar.genomgår på Dennaen
utbildning borde enligt SWESEC kunna integreras i grundutbildningen
för väktare så dessa, lämpligt, kan förordnandeså ochnär äratt ges
befogenheter ordningsvakter.som

Ett olöst problem enligt SWESECännu gränsdragningen mellanär
polisen och bevakningsföretagen. ifrågasätterIngen polisen skall haatt
huvudansvaret för upprätthålla allmän ordning och säkerhet iatt
samhället utvecklingen auktoriserade bevakningsföretagmot attmen
anlitas för bevakning T-banestationer och ambassader, arrestantbe-av
vakning och för flygplats- och passkontroll kräver enligt SWESEC:s
uppfattning beslut gränsdragningen och vilka befogenheterett om om
väktare skall ha för öka tryggheten.att

En fråga aktualiserats i branschen den kommunalaärannan som
kompetensen och ökat intresse från kommunalt håll medett att
personal från bl.a. räddningstjänst utföra bevakning och tillsyn.
SWESEC bestämmelserna i lagen bevakningsföretag ävenattanser om
bör gälla för kommuner och för de bedriver yrkesmässignärstaten
bevakning. Eljest snedvrids konkurrensförhållandena. Det kan enligt
SWESEC leda till olämplig situation frågai kompetens ochen om
trovärdighet myndighets- och leverantörsförhållandennär samman-
blandas.

En liknande oroande tendens enligt SWESEC rädd-är attannan
ningstjänsten vissapå håll tycks möjlighet kommu-ävenattse en vara

leverantör larmanläggningar. Vissa räddningstjänster har visatnens av
intresse för bli såväl larminstallatör larmcentral.att som

SWESEC det vidare angeläget samhället får kontrollattanser vara
företag utanföröver säkerhetsbranschen, erbjuder bevaknings-som

och larmutryckningstjänster. Det gäller bl.a. taxi- och fastighetsjour-
företag. sådanEn kontroll nödvändig både från allmän synpunktär
och från näringsrättslig synpunkt.

Det finns enligt SWESEC också exempel hemvärnspersonalpå att
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i samband medbevaknings.k. beredskapspolis anlitats föroch
internationella kriserFestival ochnöjesevenemang Stockholm Water

Även enligt SWESEC:sförhållande kräverGulfkriget. detta upp-
till vadmed hänsynlämplighetenfattning ytterligare prövningen av

hemvärnspersonal föranvändningtidigare uttalats bl.a. avsom om
ordningshållning i fred.

bl.a.brottslighetenRikspolisstyrelsens skrift Rakt sägsI på att
skalloch lämpligtoch säkerhetsföretagen fortlöpande påpolisen sätt

bidra tillinformerade sådana faktorer kanhålla varandra attom som
det ocksåordningsstörningar. SWESECförebygga brott och attanser

och bevaknings-uttrycklig bestämmelse polisenfinnasmåste atten om
brottsförebyggande området.samverka bl.a. detföretagen skall på

och väktarna,Gränsen mellan polisen m.m.

SWESEC:s grundsyn är att

till polisiära uppgifterpolisens uppgifter bör begränsas renodlat-
ordningshållande uppgifter, liksom andrabevaknings- och-

aukto-uppgifter för enskilda intressen, skall utförasliknande av
bevakningsföretag delauktorisation för ordnings-riserade med

skyddsvakter, värdetransportpersonal,vakter, väktare, person-
larmcentraler m.fl. kategorier förskydd liwakter samt ut-

området.bildning inom

genomförasväktare bör långt möjligt kunnaUtbildningen såav som
föreskrifter.regi beskrivningar och mål i myndighetsi privat enligt

tillsyn.skall sedanMyndigheten utöva
till vadbevakningsinsatser enligt SWESEC begränsasPolisens bör

anslagsfmansierade verk-denredan i instruktioner försom anges
det ocksåtillämpningsamheten. få enhetlig måsteFör att aven

beslutarföreskrifterna grunder myndighetframgå vilkapå att
bevakningen skall fullgöras polisen.av

betydelsefulltSWESEC synpunkt dedet från allmän att somanser
pålitliga.utför yrkesmässig bevakning laglydiga och Detta ärär en

polisregisteruppgift för utför slagning itillsynsmyndigheten mensom
självauppföljning företagendel den kontroll ochäven somen av

utföra.måste
i samband med god-Tillsynsmyndigheten pålitlighetskontrollgör

såvitt SWESEC årligen ellerkännande nyanställd och därefter, vet,av
SWESEC och påverkar dennadomarår. annatattvartannat anser som

således inteuppmärksammas omedelbart. Detprövning kunna ärmåste
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tillfredsställande lång tid förflyter mellan kontrollerna. Registeratt
godkändaöver väktare, föreståndare, m.fl., i auktoriserade be-

vakningsföretag bör därför enligt SWESEC fortlöpande kunna
samköras med polisregister.

Det oftagår lång tid från misstanke brott till lagakraftvunnenom
dom. Föreståndare för bevakningsföretag bör därför underrättas när
väktare i företaget misstänks för brott varpå fängelsstraff kan följa.
Väktaren kan behöva omplaceras i avvaktan misstankenpå utredsatt
och lagprövas. För närvarande kan sådan underrättelse inte ske på
grund bestämmelserna i sekretesslagen.av

Från allmän synpunkt det också nödvändigtär andra i säkerhets-att
branschen omfattas denna laglydnads- och pålitlighetskontroll.av
SWESEC föreslår därför denna kontroll utökas omfatta ävenatt att
anställda i larmñretag tillstånd polismyndighet enligt lagensom ges av
1983:1097 larmanläggningar. Kontrollen bör också gällaom
anställda i låssmedsföretag och i larmcentralföretag. viktigtDet är att
de projekterar, installerar och till larm åtgärdas ärattsom ser
laglydiga. Det gäller också låssmeder.

lannlagen

Sedan larmlagen och försäkringsbolagens regler började tillämpas
1981 har antalet till polisen förmedlade inbrotts- och överfallslarm
enligt SWESEC kraftigt minskat. Polismyndigheten i Stockholm har
ställt högre tekniska krav sådanapå larmanläggningar tidigare. Detän
har medfört andelen felaktiga larm halverats.änatt mer

Av överfallslarmen det främst anläggningar vidär banker och post-
Övrigakontor direktkoppladeär till polisen. inbrottslarm ochsom

andra larm hanteras främst larmcentraler både auktoriseradeav -
bevakningsföretag och renodlade larmföretag, SOSAB.t.e.x

Vid sidan reglerna i larmlagen och föreskrifterna till denna harav
försäkringsbolagen för vissa inbrottslarmanläggningar.uppsatt normer
Dessa RUS 130 tillämpas emellertid endast mindrepå tioännormer

de omkring 75.000 anläggningar anslutna tillär larm-procent av som
centraler. Fellarmfrekvensen därför fortfarande hög.är Utöver dessa
till central anslutna larmanläggningama finns uppskattningsvis lika
många s.k. inbrottsvarnare. Det lokala anläggningarär med sirén e.d.

tjuter larm löstsnär Den larm enligt SWESECärut. typensom av
många gånger sanitär olägenhet i grannskapet.stören som

Utryckningar efter larm utförs i dag främst auktoriserade be-av
vakningsföretag. När brott konstateras tillkallas polis. Bevakningsföre-

uppgift vidareär undersökninggöra på platsen orsakentagens att av
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egendom.övervakadskador påbegränsa eventuellaochtill larmet att
snabbtutföras sålämplig åtgärd kanSWESEC viktigtenligtDet är att

utlöst larm.möjligt eftersom
SWESEC attanser

styrelse ochbevakningsföretagensauktoriseradeför dekraven-
personal igälla förbörlaglydnadpersonal ifråga ävenom m.m.

och larmcentralföretag,larminstallations-
helagälla förlarmlagen börtillämpningsföreskrifter tillpolisens-

landet,
förfastbör läggaeller instansförsäkringsbolagen normerannan-

tillämpningbredarekan få äninbrottslarmanläggningar som en
130,nuvarande RUSde

utrycknings-bevakningsföretagensauktoriseradevissa deav-
till-för snabbare kunnaföreträde i trafikenskall fåfordon att

skador.polis ellerkalla reparera

övervakningskamerorLagen om

Länsstyrelseplats.TV-övervakning allmänfrämst för pågällerLagen
tillämpningen.övervakarochtillstånd JKger

brottsföre-kostnadseffektivtSWESECenligtTV-övervakning är ett
omfattning i vårthittills i begränsadverktyg använtsbyggande som

Övervakningen flera platser.avstånd och samtidigtkan ske påland. av
Övervakningen kanregistreras videoband. På såvidare på sättkan

spaningsbara bilder efter rån.få direktpolisent.ex.
tillstånds-tidigare restriktivadenfunnitSWESEC har att mer

åtminstoneTV-övervakning allmän plats lättatspåförgivningen upp
vidfall givitstid i någotdär tillståndi storstadslänen, på senare

bensinstationer.ochbutikerbanker och enmansbetjänaderånutsatta
tillståndsgivningenpåSWESEC efterlyser dock generös synen mer

i allmänhet.

Vad fdr brottsligheten kosta

delSWESEC tillhandlandet enligtsamhälleI dagens storstyrs av
förvånadärföroch förutsättningar. Det ägnatekonomiska lagar är att

brottsligheten kostarvadgjorts beräknainga seriösa försök attatt
tilllidandenskador ochoch enskilda. Visserligen mångasamhället är

denekonomiska tal,iinte möjligaföljd brott mätaatt menav
möjligbordeförmögenhetsbrottenbrottslighetendominerande vara--

ochfålättareskulle detuppskatta. På så sätt argumentattatt vara
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medel för brottsförebyggande åtgärder.
Beräkningar har utförts justitiedepartementet försäk-ochsom av

ringsbolagen i Norge 1989 visade brottsligheten kostade samhälletatt
i Norge 35,8 miljarder norska kronor.

SWESEC föreslår det uppdras Brottsförebyggande Rådetatt att
motsvarande beräkningargöra för brottsligheten i Sverige.

Allmänt brottspreventionom

Hittillsvarande brottsförebyggande verksamhet hos myndigheter och
organisationer har enligt SWESEC inte medfört något trendbrott i
fråga antalet till polisen anmälda brott. behöverDet inte innebäraom

fel brottsförebyggande åtgärder vidtagits. Snarare enligtatt är
SWESEC sarmolika orsaker begränsade bristande med-resurser,
vetande, otillräcklig samordning också brottsutvecklingen imen
samhället.

SWESEC föreslår att

parlamentariskt förankrat tvärorganisatoriskt samarbetsforumett-
med myndigheter och organisationer inrättas för effektivare
informationsutbyte och samordning det brottsförebyggandeav
trygghetsskapande arbetet,

samarbetepå med samhället i övrigt grundad brotts-en ny, mer-
förebyggande strategi med konkreta mål läggs fast för myndig-
heter för brottsprevention och trygghetsskapandesom ansvarar
åtgärder,
samhällsmedia utnyttjas för information brottslighetensom-
konsekvenser och trygghetsskapande åtgärder,
lagstiftning och överenskommelser med bl.a. försäkringsbolagen-

kostnadseffektivaövervägs när brottsförebyggande resultat kan
förväntas.
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Kapitel 6

Brottsutvecklingen

kännedom harkommit till polisensharbrottsbalkenantal brottDet mot som
under helaökat

efterkrigstiden.
A: uppgick1982
antalet brott mot
brottsbalken till
805-500 medan itusmtalAntalaruxñldabrott
antalet år 1993
uppgick till nära

d.v.s.1.031.000, m -
ökning meden

nära 28 procent
perioden.under

ÖAntalet re-
gistrerade brott

lag-mot annan
stiftning ân 43O-
brottsbalken har
under samma pe-
riod minskat från

högsta niVå åren 199319:919901991199219:3193419:51986198719a:19:2
mBnttmotcnnnhpünningJom Brottbdkhott

till178.000
drygt 160.000 år
1993.

brotten årAv
1993 mot annan
lagstiftning svarar

narkotikabrotten ñr 26 Detrafikbrotten för 49 och procent.procent
uppgick till drygtunder år 1993registrerade trañk- och narkotikabrotten

40.000.
brott brottregistrerade25 eller i tal 40.000Omkring procent runt avser

narkotikalag-trañklagstiftningen ellerandra författningar brottsbalken,änmot
stiftningen.
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nyssnämnda uppgifterna registreradeDen brott brottsbalken ochmotom
lagstiftning omkringtotalt 1.200 innefattar de omkring000 inteannan - -

ordningsförelägganden utfärdas200.000 varje föreläggandenår. Dessasom
till allra trañkförseelser.största delenavser

1 Omfattningen vissaav

registrerade brott

Enligt direktiv skall vi rollfördelningenvåra över mellan polisen, kommu-se
och de enskilda det gällernär skapa trygghet brott, särskiltatt motnerna

vardagsbrottslighet, och ordningsstömingar. tidigareSom nämnts år antalet
författningar med straffbestâmmelser omkring utreda400. frågorAtt rörsom
alla brott dessa författningar ligger inte inom uppdrag.vårtmot

Vi begränsar till diskussion brott betydelse i lokalsamhället.oss en om av
Där det i första brottär vissa brottsbalken, trañlclagstift-rummet mot mot
ningen och narkotikalagstiftningen intresse.är De registrerademot som av
brotten angiven lagstiftning omfattande. framgårär Det följandemot nu av
statistik ñr

våldsbrott-
tillgreppsbrott-
bedrägeribrott-
övriga brottsbalksbrott-
narkotikabrott-
trañknykterhetsbrott-

Uppgifterna är rikssiffror. Huvuddelen dessa brott har begåtts iav
storstådema.
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Brottsbalksbrotten2

Våldsbrott2.1

våldsbrottTill
iräknas, som

officielladen
full-statistiken, våldsbrott tusental6anmädaAntal

mord,bordade
misshan-dråp,

so. -dödligmeddel
försökutgång,

ochmordtill
bama-dråp,

misshan-dråp,
dödligdel utan

ochutgång, rån
våldtäkt.

Avrånbrotten
flesta råndeär

83mot person 199319921990199119861981198819891985198319841982
procent. Där-
efter kommer
butiksrånen 11
procent. Gatu-

denärrånen
rån.formendominerande av

BRÅ bekanta,mellanlägenhetermisshandelsbrotten iflestadeskerEnligt
kriminelltoch de utspelas inomfamiljerelation,inte har avgrupperensom

polisanmäldadehälftenDrygtolika slag.eller missbrukareaktiva avav
pånöjeslokalerkringeller samtiochpåvåldsbrotten äger gator torg,rum

utomhus därmisshandelfallflestakommunikationsmedel. Deallmänna av
storstadsregionema.ioffretokänd förär ägergärningsmannen rum

tillär1975 1993. Detårenundervåldtäkter har ökatanmäldaAntalet -
förinomhusvåldtäkternafullbordadede anmäldadelenstörsta som svarar

ökning.denna
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2.2 Tillgreppsbrott

Tillgreppsbrotten utgör nästan 70 samtliga polisanmåldaprocent brotts-av
balksbrott. Bland brottsgruppema ingår mängd olika former stöldbrotten av

inte rubriceras inbrott, snatteri.t.ex.som som
Inbrotten utgör
sjundedelen av

samtliga registre-
rade brottsbalks-
brott.

Förutom villa-
och lägenhetsin- Antalarmñldatülgrcppsbmttl tusental

800brott och inbrott i
vind eller källare
ingår i siffrorna

600-även inbrottsstöld i
butiker, kiosker
och skolor m.m. 410-

Antalet full-
bordade bilstölder
ökade markant 130-
under andra hal-

1980-talet.van av
Under årsenare

1982198 1984198519861987198819891990199119921993har antalet dock
minskat något.

2.3 Bedrägeribrott

År 1992 anmäldes nära 55.000 bedrägeribrott vilket är minskning med 9en
jämfört med året innan.procent Denna minskande utveckling har fortsatt även

BRÅunder år 1994. I undersökning har vidtagit ñrklaras nedgångenen som
kraftigt minskad anmâlningsbenâgenhet från bankernas sida.av Det gälleren

då främst s.k. övertrasseringar, även i viss man andra be-typermen av
drâgerier med check- och personkonton.

Av bedrägeribrotten svarade checkbedrâgeriema år 1992 för 13 procent
medan bedrägerier begås med hjälp betalkort svarade för 17som procent.av
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Övriga2.4 brottsbalksbrott

Till övriga brotts-
balksbrott räknas
förutom skadegö-
relsebrott ett stort

1 tusentalAntalanmäldabmusbalksbmuantal olika grup-
brottsligaper av

beteenden som
inte faller inom

denågon 16Dav itidigare berörda
kategorierna.

120-Under 1980-
talets hälftsenare

gg..ökade skadegörel-
sebrotten mar-
kant. Jämfört 4 ..
med 1985år var i
de fler31 procent U
under år 1990. 198319841982 198519861987198819891990199119921993
Under åren 1991

mÖvrignClñadegönkehott BrBtmttoch anmäl-1992
des omkring

skade-94.000
görelsebrott,
vilket innebär

minskning meden
jämfört med 1990. detta till-år Om är trendbrott, eller baratre procent ett en

fällig minskning, Antaletåterstår anmälda skadegörelsebrott 1993åratt se.
ökade jämfört med föregåendemed mycket andelår. Enprocent storen av
dem döms för skadegörelsebrott tonåringar. skadegörelsebrottenär Avsom

34 skadegörelse motorfordon. drabbarpå 16procent procent stat,avser
landsting och kommuner.
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Narkotikabrott2.5

och narkotika-narkotikastrafflagen 1968:64brottDiagrammet motavser
varusmugglingslagenenligt 1960:418.brott

relativt stabil nivå under helanarkotikabrott låganmälda påAntalet en
Är1970-talet. 1980

anmäldaökade antalet
brott kraftigt.

den ök-delEn av
förklaraskanningen

de skärptamed an-
infördesvisningar som

Riksáklagaren år tusentalAntalanmäldanarkotikabrottiav
Enligt dessa är1980.

innehav eller över-
p

mycketlåtelse småav
mängder narkotika att

narkoti-betrakta sosom -
för-kabrott. En annan

till ökningen ärklaring
polisens in-troligen

den s.k.satser mot m
undergatulangningen

och 1982.åren 1981
anmälda narko-Den 0

199219931985198619871988198919901991198219831984tikabrottsligheten har
kraftigt sedanminskat

delEnår 1983. stor
minskningen tordeav

hänga medsamman
rutiner förändrade

Årantalsräkning. 1993
narkotikahär-ökning i huvudsak förklarasnoterades markant av ensomen

narkotikabrott misstänkt harenda polisdistrikt. Antaletinom ett perva
tillfrån 1982 år 1992.minskat 9,1 år 4,1
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för narkotikabrottlagförtsAntal personer som

1991 19921988 1989 19901985 1986 198719841983

7612 78076850 7014 73496401 62086149 60677074

Trañknykterhetsbrott2.6

ñr vissa trañkbrott1951:649 straffändrades lagenjuli 1990Den l om
Under helamarkant efter reformen. 1980-Påföljderna har förändratsT BL.

relativt konstant nivåFingelsepåñljd påandelen fick påtalet låg omensom
ÅrÅr Ökadedenna andel 42 19921991kring 73 procent.procent. var

fängelsepåföljd till 56ñckemellertid andelen procent.som
huvudbrott harför rattfylleri somantalet lagföringartotalaDet grovt

till 4800 år 1993.minskat från drygt 7 000 år 1989 runt
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3 Brottsutvecklingen i

polisdistriktnågra

Diagrammen och andra uppgifter i det föregående rikssiffror.avser
Antalet till polisens kännedom komna brott varierar dock mycket
kraftigt landet. För illustrera huröver antalet brott kan fördela sigatt
i distrikt visar vi tabellernågra med uppgift de tioett mestom
frekventa registrerade brotten i fyra polisdistrikt olika storlek ochav
struktur, nämligen

Jakobsberg-
Karlskoga-
Norrköping-
Nyköping-

Tabellerna två 1992 och 1993.år Uppgifterna har lämnatsavser av-
polismyndigheterna i nämnda distrikt.

Trots distrikten olika storlek ochär struktur det genomgå-äratt av
ende så de flesta de tio frekventa anmälda brotten äratt mestav av

slag.samma

Polismyndigheten i Jakobsberg-

Brott 1992 1993dr år

Stöld eller från fordon 1.471 1.462ur
Övrigt bedrägeri 188 1.143
Tillgrepp cykel 996 1.064av
Biltillgrepp 552 678
Annan skadegörelse 429 473
Stöld inbrott 388 397utan
Inbrott i källare vindoch 272 363
Försök till biltillgrepp 250 360
snatteri 332 352
Skadegörelse, kommun 273 299stato.
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KarlskogaPolismyndigheten i-

1992 1993år drBrott

683 750cykelTillgrepp av
555490från fordonStöld ellerur

395 376snatteri
290 364skadegörelseAnnan
262 243inbrottStöld utan
107 192motorfordonSkadegörelsepå
80 84vindi källare ochInbrott
92 l07hotOlaga
96 101Biltillgrepp

9762Ofredande

i NorrköpingPolismyndigheten-

1992 1993år drBrott

3.207 3.340Tillgrepp cykelav
2.5012.618eller från fordonStöld ur

1.762 1.626inbrottStöld utan
I .492 l .064snatteri

904810skadegörelseAnnan
740 724Biltillgrepp
551motorfordon 628Skadegörelsepå
717 912Inbrott i källare och vind
343 294Försök till biltillgrepp

254270Inbrott i butik

NyköpingPolismyndigheten i-

1992 1993år årBrott

1.132 1.021Tillgrepp cykelav
634från fordon 821Stöld ellerur

431 382Snatteri
409 338skadegörelseAnnan
320 299Stöld inbrottutan

i fritidshus 472 297Inbrott
237171Olagahot

258 229Skadegörelse motorfordonpå
243 160Biltillgrepp

155l23Narkotikainnehav
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Kapitel 7

Overväganden och förslag

bakgrund den kartläggning vi har redovisat iMot kapitel 5 tarav som
vi här vissa grundläggande frågeställningar angående rolltördel-upp
ningen polisen,mellan kommunerna och de enskilda det gällernär att
skapa trygghet brott, särskilt vardagsbrottslighet, och ordnings-mot
störningar. Enligt uppfattning det endast ökatvår är ettgenom
samarbete brottslighet och andra ordningsstörande aktiviteter kansom
bringas minska. Därigenom kommer också enskildas trygghetatt att
öka.

1 kanHur brottsligheten
minskas

Som framgår kapitel 6 den registrerade brottsligheten iär hög,av
synnerhet i storstadsregionerna. Polisen har konstaterat dess arbeteatt
måste inriktas på problemorienterat arbetssätt för brottslig-ett attmera
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heten skall kunna minskas. utfärdatRegeringen har också riktlinjer
härom. förändrade inriktningenDen håller genomföras ipå att
samband med omorganisationen polisväsendet i länen.av

Men brottsligheten kan inte väsentligt minskas inte samhälletom
helhet i utsträckning förverksamt detta.större än är uppnåattsom nu

Det råder sedan länge enighet kriminalpolitiken måstestor atten om
bygga helhetssyn för brottsligheten skall kunna minskas ochpå atten
människors trygghet brott skall kunna öka. Helhetssynen måstemot
omfatta såväl åtgärder från det allmänna från samhället i övrigt.som
Kriminalpolitikens traditionella områden, strafflagstiñningen,såsom
polisen kriminalvården,och har centrala funktioner, kriminalpoli-men
tiken i vid mening intekan begränsas till sådana åtgärder klaraattsom

brott och lagföra gärningsmännen. åtgärder inteDessa till-ärattupp
räckliga för varaktigt minska brottsligheten och öka tryggheten.att

det behövs brett brottsförebyggandeFör upplagt arbete. harDettaett
bl.a. framhållits regeringen i bilaga 3 till 1994 budgetpro-årsav
position prop 1993942100 bil. 3 61 ff.s.

Det finns dock inte allmänt vedertagen definitionnågon brotts-av
förebyggande arbete, varken Sverigei eller utomlands. finnsTvärtom
det mängd olika uppfattningar såväl vad bör räknasen om som som
brottsförebyggande arbete vilken inriktning detta bör ha, beroendesom
bl.a. olikapå yrkesroller eller politiska utgångspunkter. En förklaring
till mångfalden uppfattningar naturligtvis brottslighetensärav
komplexitet. kräver brettDen spektrum motåtgärder måsteett av som

efter den aktuella problembilden.anpassas
En tänkbar, allmänt hållen definition brottsförebyggande arbeteav
följande:är

Brottsförebyggande arbete sådana aktiviteterär minskar benägen-som
heten begå brott eller försvårar genomförandet brottsliga hand-att av
lingar

Definitionen har bl.a. arbetsgruppen med uppgiftanvänts attav
främja det brottsförebyggande arbetet i Lokalt brottsföre-rapporten
byggande arbete Ds 1992:93.Jum.m.

En sådan allmänt hållen definition omfattar rättsväsendets, iäven
huvudsak reaktiva, aktiviteter på grund brott, polisenssåsomav
efterspaning och gripande brottslingar, åklagar- och domstolsväsen-av
dets lagföring kriminella liksom kriminalvårdens verkställighetav av
brottspåföljder, såväl vad behandling för rehabilitering dömdaavser av

Äveninkapacitering. socialtjänstens reaktiva insatser förpersoner som
ungdomsbrottslingar hör hit.
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Den brottsförebyggande uppgiften harstörsta emellertid familjen.
Familjen den viktigaste normbildaren ochär det starkaste sociala
skyddsnätet. Arbete syftar till stabila familjer viktig brotts-ärsom en
förebyggande uppgift.

Även långsiktiga åtgärder social karaktär, såsom insatser inomav
mödra- och barnhälsovården, förskoleverksamheten insatser inomsamt
skolan och andra organisationer för barn och ungdom inomryms
begreppet brottsförebyggande verksamhet.

Till begreppet brottsförebyggande verksamhet räknas åtgärderäven
sikte på situationer i vilka brott brukar begås, s.k. tillfälles-tarsom

reducerande åtgärder.
Slutligen omfattar definitionen såväl specifika eller individinriktade

åtgärder generella åtgärder, dvs. åtgärder riktas enskildamotsom som
eller hela befolkningen och motpersoner, grupper av personer geogra-

fiska områden, såsom städer eller stadsdelar, eller samhället i stort.
Åtgärder sikte minskapå rädslan för brott, dvs. dentar attsom

subjektiva upplevelsen risken för bli för brott, omfattasatt utsattav
enligt arbetsgruppen däremot inte i sig definitionen. Brottsförebyg-av
gande arbete kan dock många gånger minska denna rädsla eftersom ett
resultat brottsligheten reduceras tryggheten iär samhälletatt attav
ökar.

Definitionen omfattar enligt arbetsgruppen inte heller åtgärder till
stöd för brottsoffer. Det utesluter dock inte det angeläget detäratt att
brottsförebyggande arbetet kombineras med insatser sikte påtarsom

lämna stöd till dem drabbas brott. Så har det allmännaatt t.ex.som av
i allt utsträckningstörre brottsoffer för skador och lidande,ersatt
möjligheterna till rättsligt biträde i harrättegång ökats och ett stort
antal brottsofferjourer och kvinnojourer har inrättats. Livvakter och
trygghetslarm för hotade kvinnor erbjuds vidare på antal platser iett
landet.

I internationell kriminologisk litteratur förekommer ofta en
terminologi hämtad från den medicinska vetenskapen för indelaatt
olika brottsförebyggande arbete, kallat brottspreventionäventyper av
i nivåer, nämligen primär, sekundär och tertiär brottsprevention.

Sett från de synpunkter vi skall anlägga rollfördelningenpåsom
mellan polis, kommuner och enskilda det inte helt fruktbartär att
försöka definieranärmare begreppet brottsförebyggande åtgärder, i
synnerhet del de åtgärder kan bli aktuella intesom en av som synes
höra hemma i begreppet brottsförebyggande åtgärder i nyssnänmda
indelningar. Vi använder därför ordet brottsförebyggande i en mer
allmän betydelse. Det exempelvisär uppenbart åtgärder inteatt som
faller in under den först berörda definitionen exempelvis åtgärder-

sikte på minska rädslan för brott eller inrättandepåtar attsom av



överväganden och förslag178 Kapitel 7 SOU 1994:122

förvi talar åtgärderintressebrottsofferjourer närär attstort omav-
brott.öka människors trygghetminska brottsligheten och för motatt

avseendenbrottsförebyggande iverksamhet mångaPolisens är men
brottvarit verksamma påpolisen har sedan längeandraäven än mot

brottsförebyggandeövervakning ellerolika sätt genomgenom-
verksamhet.

redovisats i kapitel 5gjort ochkartläggning vi harDen somsom
förenskilda visar intresseföretag och andravisar kommuner, stortatt

brottsförebyggandeberedda medverka meddessa frågor och är att
i omfattning.åtgärder stor

samhället i övrigtsåväl allmännahelt klart detDet står att som
för brottslighetenbrottsförebyggande arbetetintensifiera detmåste att

Åtgärder bred front.inminskas väsentligt. måste påskall kunna sättas
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2 Principer för rollfördel-

ningen

2.1 Allmänna synpunkter

Som led i samhällets verksamhet för främja rättvisa ochett att trygg-
het skall polisens arbete enligt l § polislagen 1984:387 syfta till att
upprätthålla allmän ordning och säkerhet i övrigt tillförsäkrasamt att
allmänheten skydd och hjälp. Till polisens uppgifter enligthörarman
2 § lag bl.a.samma

förebygga brott och andra störningar den allmänna ord-att av-
ningen eller säkerheten,

övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra stör-att-
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ningar därav ingripa sådana har inträffat,närsamt
bedriva spaning och utredning i fråga brott hör underatt om som-

allmänt åtal.

Polisen har alltså grundläggande skyldighet det gällernären
åtgärder brott och andra ordningsstörningar. Men det betyder intemot

polisen skall för uppgifter.dessa förutsättsTvärtomatt ensam svara
det i lagstiftning och andra sammanhang många aktörer i samhälletatt

verksamma olikapå i syfte skapa goda levnadsförhållandenär sätt, att
och god livsmiljö något grundläggande betydelse förären som av-
möjligheterna förebygga brott.att

All polisverksamhet den har samband med tillståndsgiv-utom som
ning, passärenden och andra uppgifter servicekaraktär kanav ses som

led i det allmännas åtgärder brott. Hit hör också åklagarväsen-ett mot
dets och kriminalvårdens funktioner liksom den del domstolsväsen-av
dets verksamhet brottmål.rörsom

Rollfördelningen mellan de olika aktörerna kan schematiskt
beskrivas följandepå Beskrivningen bygger uppgifterna isätt. på
underbilaga tilll Justitiedepartementets del regeringens budget-av
proposition under år.senare

Förebyggande åtgärder

Åtgärder riktade inte föremål för rättsväsendetsärmot personer som
åtgärder på grund brott. Det här frågaär sådanaävenav om
åtgärder avsedda förbättra miljön i samhället i före-är attsom

Åtgärderbyggande syfte. detta slag ankommer främst andrapåav
rättsväsendets myndigheter,än bl.a. skolväsendet socialtjänst-samt

och arbetsmarknadsmyndigheterna. Också åtskilliga ideella organisa-
tioner verksamma iär detta sammanhang, idrottsrörelsen.t.ex.

Övervakning regelefterlevnadenav

Övervakningen regelefterlevnaden syftar till dels förhindraattav
brott, dels upptäcka brott. Hit hör polisens övervakande verksamhet.
Hit hör exempelvis tull-även och beskattningsmyndigheternas
kontroll straffsanktionerade bestämmelser inom derasattav resp.
verksamhetsområden efterlevs. Bland enskilda uppgiftermedorgan
inom detta område kan ordningsvakter och, i vissnämnas ut-
sträckning, väktare.
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och brottmdlsjförfarandetBrottsutredning andra åtgärder i

Åtgärder detta slag återfinns bl.a. inom polisen och åklagarväsen-av
det. Domstolamas verksamhet i brottmål liksom besluten och
domarna i dessa mål hör också hit.

Verkställandet påföljderav

Åtgärder Ävenhördetta slag hemma i kriminalvården. andraav
har uppgifter området, exekutionsväsendet i frågapå t.ex.organ om

böter.

Rehabiliterande åtgärder

Härmed åtgärder syftar till begåttharattavses som ge personer som
Åtgärderförutsättningarbrott bättre för anpassning i samhället. av

detta slag vidtas kriminalvårdsmyndigheterna och inomav av organ
socialvårds-, arbetsmarknads- och utbildningsområdena.

framställningenI den fortsatta vi främst upphålla vidattavser oss
frågor hör hemma inom Förebyggande ochåtgärdersom grupperna
Övervakning regelefterlevnaden.av

Antalet författningar med straffbestämmelser omkring 400.är
andra myndigheterMånga polisen har enligt dessa författningarän

viktiga förebyggande och övervakande uppgifter tillsyn övergenom
skilda verksamheter inom olika områden. Det gäller såväl statliga som
kommunala myndigheter. Vi uppehåller inte vid dessa frågor i denoss
fortsatta framställningen.

2.2 Enskilda och kommuner har sedan länge
varit verksamma för förebygga ochbrottatt

för upprätthålla ordningenatt

Kommuner och enskilda sedan länge verksamma vid sidanär av
polisen i strävandena förebygga brott och upprätthålla ord-att att
ningen. Rollfördelningen mellan polisen, kommunerna enskildaoch
har dock växlat under årens lopp.

Polisbevakning har ålder också enskildas bekostnad.ägt påav rum
Polismyndighetema har törordnat inte anställdaärt.ex. personer som
inom polisväsendet utföra vissa begränsade polisuppgifter ord-att
ningsvalcter.
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Pol ismyndighetema har ofta ålagt den anordnar offentlig till-som en
ställning bekosta ordningshållningen förordnade ordnings-att genom
vakter. I praxis har ordningsvakter förordnats för mängdäven en
andra bevakningsuppgifter skiftande karaktär.av

Tidigare det vanligt ordningsvakter förordnades för hållaatt attvar
ordning vid kaféer, o.d. och för bevaka industrier,restauranger att
köpcentra, varuhus, campingplatser och idrottsanläggningar. För-
ordnanden gjordes också för bevakning eller ordningshållning på

och andra områden s.k. allmänna platser. Vidgator, torg som var
1970-talets slut fanns det omkring 00015 ordningsvaktsförordnanden
i landet. Genom tillkomsten ordningsvaktslagen 1980år be-av
gränsades antalet ordningsvakter väsentligt. uppgifterDe tidigaresom
hafts hand ordningsvakter lades i stället polisen.påom av

Enligt ordningsvaktslagen och dess förarbeten bör ordningsvakter
inte förordnas för ordningshållning ipå parker och pågator, torg,
liknande platser. Det gäller för s.k. kvasiallmännaäven platser,

innetorgnärmast och centrumanläggningar. Tanken polisenär att
skall för ordningshållningen i dessa fall, docknågotensam svara som

endast i mindre kunnat förverkligas.mån
Regler bevakningsföretag och väktare tillkom relativt sent.om

Genom kungörelse 1951:640 meddelades de första bestämmelser-en
auktorisation enskilda bevakningsföretag. Antalet väktare ärna om av

enligt uppgift omkring 13 000.nu
Kommunerna 1957 möjlighetår anställa trafikövervakare.attgavs

kommunerMånga utnyttjade den möjligheten. Trafikövervakarna för-
ordnades ordningsvakter. Numera benämns uppgiften parkerings-som
övervakning och regleras lagen l987:24 kommunalgenom om
parkeringsövervakning. Parkeringsvakterna har inte förordnanden som
ordningsvakter.

Den här berörda utvecklingen har beskrivits i tidigarenärmare
kapitel.

2.3 Gränsdragningen mellan polisens uppgifter
och insatser kommuner och enskildaav

Gränsen mellan polisens verksamhet och andra aktörer inte i allaär
avseenden skarp. Frågan statsmakterna skall draär klarareom nu upp
gränslinjer mellan vad polisens verksamhet ochär möjligasom
insatser andra för ordningshållning och brottsförebyggandeav
åtgärder.
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i olikadiskuteratstidigareharfråga inte DenDenna är samman-ny.
ordnings-nuvarande lagarinförandesamband medbl.a. ihang, omav

dessa197980:l22propositionenbevakningsbolag. Iochvakter om
sid.följandedepartementschefen bl.a.föredragandeanfördelagar

22.

detregel börgrundläggandesjälvklarhetmig attförDet är att varaenen
säkerhet.ordning ochallmänupprätthållahuvuduppgiftpolisensär att

skallvadi minnetemellertid hållaSamtidigt måste att ansessomman
säkerhet fortlöpan-ordning ochupprätthålla allmänuppgifteninnefattat i att

polis-Inriktningensamhällsutvecklingen.den allmännapåverkasde avav
tvingas polisenlopp. Vidareunderdärför ändrats årensverksamheten har

görabegränsningen påtill följdsamhällsorganandraliksom att resurserav
detta harföljdverksamheter.mellan olika Somprioriteringar manen av
personal frånpolisutbildadfrigöraefterbl.a. strävatförut nämnts attsom

tillpolisutbildning. Med hänsynfullständigkan utförasuppgifter utansom
den iönskemålet ävenochspeciella karaktärpolisverksamhetens attom

f.n.dettill utvecklingen ärhandskall kunna efterfortsättningen anpassas
ordalagi allmnnalämpligt änmöjligt ellersigknappast att annatvare

torde detgrund häravhuvuduppgift. Redanpolisen påinnehållet ibeskriva
upprätthållapolisendet ankommer påprincipenklart attstå attatt om

ñrvägledningvidare kanalltidoch säkerhet inteordningallmän utan ge
i skilda sammanhang.behöveröverväganden göraspraktiskade som

polisensgrundläggande regeldet självklarocksåVi är attatt enanser
detsäkerhet. Menordning ochupprätthålla allmänhuvuduppgift är att

för denklarareinte möjligt dra gränsvi detär att upp ensersom
denupprätthållas polismänalltid skall änverksamhet somavsom

medsamhällets insatsernödvändigtfinns i dag. Det är att anpassa
utvecklingen i frågaochutvecklingen. Brottsnivåntillhänsyn om

alla godaviktigtoroande och detbrottslighet mycket ärallvarlig är att
det krävsbrottskurvan. Församverkar för brytakrafter i samhället att

till för-samhällssektorer,olikabrett över anpassatett engagemang
samhällsutvecklingen.och tillolika delar landethållandena i av

följande.frågor i dettill dessaVi återkommer
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3 Kommunernas roll

3.1 Kommunens medverkan det gällernär att

skapa trygghet brottmot

Bakgrund

När det gäller minska brottsligheten och ökaatt människors trygghet
brott har kommunerna viktiga uppgiftermot vid sidan bl.a. poli-om

sen.
Det brottsförebyggande arbetet enligt polislagenär uppgift fören
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polisen. Den verksamhet kommunerna bedriver, inte minst inomsom
för socialtjänsten, i hög grad påverkakan människors trygghetramen

brott och medverka till skapa förutsättningar för minskamot att att
brottsligheten i samhället. Hit hör naturligtvis också kommunernas
verksamhet det gäller ungdomens fostran inom skolansnär ram.

sammanhanget börI också kommunernas uppgifter inomnänmas
plan- och byggväsendet det gäller utformningen bostadsområ-när av
den och märmiskornas fysiska miljö i övrigt. Också kommunalt

inom fritidssektorn har betydelse bidra tillatt attengagemang genom
skapa meningsfull och i övrigt positiv sysselsättning fritidenpå som

alternativ till fritid med negativa förtecken kan leda tillett en som
missbruk och kriminalitet. Många kommuner har också sigengagerat
i direkt brottsförebyggande projekt i samverkan med bl.a. polisen. I
vissa kommuner, Stockholmssåsom stad, har det skapats särskilden
kommunal organisation för det brottsförebyggande arbetet.

Under utredningsarbetet har det med tydlighet framkommitstor att
det finns intresse hos kommunermånga spela aktiv rollett stort att en
i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i samhället
inom för den verksamhet kommunerna bedriver med stödramen som

lag. Förutsättningarna och behoven varierar fråndock kommun tillav
kommun. Geomgående uppfattar kommunerna de redan i dag haratt
tillräckliga befogenheter i lagstiftningen, socialtjänstlagen, försåsom

kunna spela den roll önskar. Det finns alltså inga direktaatt man
behov kommunerna ökade befogenheter för ändamålet.attav ge

Kommunerna kan alltså inom för sin kompetens bedrivaramen
verksamhet med syfte åstadkomma trygghet för enskilda, vilket iatt
sin grundläggande betydelseär för förebygga brott. Enligttur attav
vår mening det angeläget detär bedrivs planmässigt ochatt ett
effektivt trygghetsskapande arbete från kommunernas sida i samverkan
mellan olika kommunala förvaltningar och mellan dessa och andra
aktörer, i första hand allmänheten och polisen. En utveckling i denna
riktning redan flerapågår håll. utveckling fortsättapå Denna bör i
riktning i det följande, med målet polis och kommunattsom anges
skall samverka med varandra och enskilda utifrånmed en gemensam
strategi i fråga hur tryggheten skall ökas.om

Aktuella utvecklingslinjer

Ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete kräver
målinriktad och planmässig samverkan mellan olika aktörer. Deten

handlar samordna åtgärder inom socialtjänsten medt.ex. attom
åtgärder inom andra kommunala förvaltningar med polisen.samt
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Härigenom kan den samlade erfarenheten från socialsekreterare,t.ex.
fältassistenter, lärare, poliser, föräldrar m.fl. det gäller för-när
hållandena inom visst bostadsområde användas utgångspunktett som
för frånåtgärder olika kommunala och statliga En planmässigorgan.
samverkan ökar möjligheterna identifiera problemen inom områdetatt
och förunderlättar olika aktörer bestämma vilka åtgärder böratt som
vidtas.

Vid sidan sådana strukturellt inriktade åtgärder behövs givetvisav
samverkan också det individinriktadegäller åtgärder. Polisensnär
iakttagelser exempelvis ungdom på in i asocialtär vägatt ettav en
levnadssätt kan grund för åtgärder från socialtjänstens sida förutgöra

avbryta den skadliga utvecklingen.att
Samarbete detta slag har naturligtvis alltid förekommit ochav

förutsätts också i många fall i de författningar reglerar densom
offentliga verksamheten. för regeringsuppdragInom ochettramen

BRÅmed stöd försöksverkamhetpågår med utveckladav en en
samverkan inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande
området. Sålunda bedrivs sedan tillbaka försöksverksamhetnågra år en
i form pilotprojekt fem nämligen Stockholm,på Malmö,orter,av

Östersund. BRÅLinköping, Karlskoga och dessa stöderPå ochorter
Rikspolisstyrelsen bildandet lokala brottsförebyggande medav organ
deltagande från bl.a. kommunen och polisen. Försöksverksamheten
går finna metoder och former för kartlägga och angripaut att att
problem på för utvärdera resultatet åtgärderna ochorten samt att av
eventuellt korrigera metoderna. Syftet erfarenheterna skall kunnaär att

BRÅanvändas i landet. kommer lämna samladresten attav en
redovisning försöksverksamheten före 1994.utgången årav av

Också på många andra olika slag brottsförebyggandepågårorter av
projekt i form bl.a. samverkan mellan kommunen, polisen, allmän-av
heten m.fl. I fall innefattar verksamheten bildandetmånga lokalaav
brottsförebyggande råd. Verksamhetens inriktning varierar med
hänsyn till skilda lokala förutsättningar.

Av intresse i sammanhanget också regeringsuppdrag iär ett mars
BRÅ1994 till utarbeta underlag för nationellt brottsförebyg-att ett ett

gande direktiven anförsI bl.a. de brottsförebyggandeattprogram.
åtgärderna inom rättsväsendet, polisväsendet, samord-närmast måste

med insatser från andra myndigheter, kommuner, organisationernas
BRÅoch näringsliv från enskilda medborgare. I uppdraget tillsamt

ingår bl.a. belysa frågor inriktning och målbeskrivning för detatt om
brottsförebyggande arbetet, ansvarsfördelningen, samordning och
samverkan olikapå nivåer uppföljning och utvärderingsamt av

BRÅresultatet. Vid arbetet skall bl.a. beakta Trygghetsutredningens
arbete. Uppdraget skall redovisas den 1 maj 1995.senast
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utvecklingenpågåendeockså denbetydelse i sammanhanget ärAv
riktlinjernärpolisverksamhet enligti riktning s.k.inom polisen mot

med behand-regeringen i sambandochbeslutats riksdagenavsom
Närpolisverksamhet innebärbudgetproposition.lingen 1994 års attav

lokala enheterutgångspunkt frånmed små,polisen arbetar svararsom
närpolisenssitt område.polisverksamhet inom Ihuvuddelen allför av

problemoriente-brottsförebyggande verksamhet ocharbete betonas ett
medsamarbetapolisen skalldetta ligger näraarbetssätt. I attrat

organisationer m.fl.företag,med allmänheten,kommunala samtorgan
verkannärpolisverksamhet har, medutvecklingenfrämjaFör att av

polisförordningenföreskrift iintagitsapril 1994,från den 1 en
ochfinnas närpolisrådpolismyndighet kan1984:730 det vidatt en

myndig-myndigheten och andrasamverkan mellanförandra organ
1994:72.allmänheten se SFSheter eller

strategisamladEn

de olikamålinriktad samverkan mellanplanmässig ochGenom en
trygghetsska-brottsförebyggande ochlokaltdet gälleraktörerna när

kriminal-förutsättningarna uppnå deskapas de bästapande arbete att
brott.och öka trygghetenminska brottslighetenpolitiska målen motatt

genomförts ellerprojekt harförsöksverksamhet och de andraDen som
resultat.arbetssätt mycket godavisar klart sådantpågår att ett ger

enligt vårlokal verksamhet har kommunensamordnadI sådanen
åtskilligaförvaltningar förviktig roll. Kommunalamening svararen

förebyggabidra tillfrån det allmännas sida kande åtgärder attsomav
arbetenaturligtvis viktigt dettatryggheten.brott och öka Det är att
ocksåkommunala åtgärderna måstesamordnas inom kommunen. De

Strävaninte minst polisen.åtgärder från andrasamordnas med organ,
samverkanbygger sin påpolisen och kommunenmåste att envara

börfinns och hur dessagäller vilka problemdetnär somsamsyn
samordning trygghetsskapan-medel för denåtgärdas. Ett verksamt av

för utarbetatändamåletde verksamheten bör kunna att envara man
dylikt förplan elleri form handlingsprogram,strategi ett enav

strategi bör kunna bygga påtrygghetsplan. sådanverksamheten En
inom olika verksamhets-erfarenheterna kunskapernade samlade och
fast liksom formerna förriktlinjer kunna läggasområden. Mål och bör

planmässigt och målinrik-Genomsamverkan mellan olika aktörer. att
förgoda förutsättningarstrategi skapas dessutomdra atttat enupp

effektivt utnyttja tillgängliga resurser.
för brottsförebyg-enligt polislagenMed hänsyn till polisens ansvar

få tillfrågan polisen bordeverksamhet kan ställagande omman
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uppgift för lokal trygghetsplanering innefattarävenatt svara en som
verksamheten vid kommunala En sådan ordning skulleorgan.
emellertid innebära mindre lyckad sammanblandning polisens gen av
och kommunens roller. Det kan knappast uppgift för polisenvara en s

isamordna verksamheten mellan olika kommunala förvaltningar,att en
ordning skulle strida den kommunala självstyrelsen. Enmotsom
planering i polisiär regi skulle inte heller skapa förutsättningar för
medborgerligt och medborgerligt inflytande på plane-engagemang
ringen på planeringsprocesssätt inom för desamma som en ramen
kommunala verksamhet.organens g

iNärmast till hands ligger enligt vår mening i stället lokalatt en
trygghetsplanering sker i kommunal regi, i samråd mellannära
kommunen och polisen. Det bör uppgift för polisen framatt tavara en
det underlag och i övrigt kommunen det bistånd den kan behöva ige
planeringsarbetet.

Det viktigt betonaär förutsättningarna för lokalatt att trygg-en
hetsplanering varierar från kommun till kommun. Det sig självtsäger

både form och innehåll beträffande brottsförebyggande ochatt trygg-
hetsskapande verksamhet blir annorlunda exempelvis i storstaden
jämfört med i glesbygden.

Allt efter varierande lokala förhållanden bör lokal trygghetspla-en
nering kunna sig uttryck i exempelvis övergripande strategier,ta mera
detaljerade trygghetsplaner, handlingsprogram för olika brotts-
förebyggande projekt, Också inrättandet lokala brottsförebyg-etc. av
gande råd, där sker, börså fråga naturligen behandlas ivara en som
detta sammanhang.

Genom trygghetsplanering kan kommunen på naturligt sättett taen
helhetsgrepp på det brottsförebyggande arbetet. Därigenom kanett

säkerställa de berörda kommunala förvaltningarna harattman en
strategi på området och arbetar tillsammansgemensam mot gemen-

mål.samma
Planeringen bör också samverkan mellan polisen och kommu-avse

i det trygghetsskapande arbetet. Också här det givetvis viktigtärnen
med och strategi för arbetet. Närpolisverk-en samsyn en gemensam
samheten förutsätter anförts mycket samarbetenäraettsom nyss
mellan polisen och kommunen lokal-lokalpå nivå. Såväl formerna
för denna samverkan den verksamhetens inriktningsom gemensamma
bör i trygghetsplaneringen.tas upp

föregåendeI kapitel har redovisats exempel detpå samarbete som
redan idag finns mellan kommuner och enskilda, inte minst ideella
organisationer, för öka tryggheten brott. Det kan förutsesatt mot att
sådan medverkan från enskilda i trygghetsarbetet kommer bli änatt
vanligare i framtiden i takt med insikten sprider sig detta äratt att en

JJ
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finns alla skälför öka tryggheten. Deteffektiv nödvändigoch väg att
i sådana projekt. självastödja och medverka Iför kommunerna att

dettakommer krävaallmänhetenverket vi övertygadeär attatt avom
Trygghetsplaneringen kommersina kommunala förtroendemän. att

ochinstrument för kommunerna drasmidigt attett upp ramarvara
trygghetsska-med enskilda aktörer inom detriktlinjer för samarbetet

förhållandena imöjlighet till anpassning efterpande medarbetet,
respektive kommun.

lagstiftningsvägen bör åläggasVi har kommunernaövervägt attom
överensstämmelse med denlokal trygghetsplanering iförsvara en

frånskisserats. Vi har emellertid avståttordning har att nusom nu
förslag.lägga fram sådantnågot

polisorganisatio-de lokalabör väljas där kommuner,I stället vägen
stimuleras målinriktad samverkanoch andra till attgenomennema

Utvecklingenerfarenheter goda exempelsprida kunskaper och om
också kunna drivas vidareökad lokal trygghetsplanering börmot en

BRÅ:s underlag förinom för arbete med frambl.a. att ta enramen
brottsförebyggande strategi. Utvecklingen bör också kunnanationell

Svenskastimuleras insatser Rikspolisstyrelsen, Kommun-avgenom
BRÅ, form utbildning, seminarier,förbundet och mil., i t.ex.av

m.m.
lägesbeskrivningföre 1996 bör detRedan utgången år görasav en

kandärefter utvärdering. uppdrag med den inriktningenEttsamt en
BRÅ. utvärderinglämpligen till Beroende resultatet sådanpåges av en

för främjafår ytterligare insatser börövervägas göras att enom
önskvärd utveckling.

bedrivet utvecklingsarbete redanVi övertygade såär att ettom
sikt kommer leda till kommunal trygghetsplaneringkort att att en

flestade skisserade riktlinjerna kommer finnas i de allraenligt attnyss
kommuner.
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I varje kommun finnasbör det kontaktpunkten
mellan kommunen polisenoch

ledningen forI varje polismyndighet finns polisstyrelse meden po-
lischefen och antal lekmannaledamöter. De kom-ett utsessenare av
munfullmäktige eller, fler kommun ingårän i polisdistriktet,om en av
landstinget.

Polisstyrelsen kan besluta det under polisstyrelsen skallattomi
finnas polisnämnder. dessa ingår polischefenI lekmannale-samt
damöter polisstyrelsen. Den kan också bestämmautsessom av senare

chef för lokal arbetsenhet skall ingå, exempelvis chefen för detatt
polisområde motsvarande faller inom polisnämndenssom ansvarsom-
råde.

Polislagens regel polisnämnder infördes 1992. Syftetår medom
reformen skapa möjligheter for öka polisens lokala för-att attvar
ankring. Regeln har fått ökad betydelse de organisatoriskagenom
förändringar för närvarande håller genomföraspå i syfteatt attsom
rationalisera polisverksamheten och minska de administrativa kost-
naderna. Förändringarna innebär bl.a. antalet polisdistrikt minskar,att
i fallmånga så länet enda polisdistrikt.utgör Det kan förutsesatt ett

antalet polisdistrikt i landet inom har minskatnågot år från 117 tillatt
50-70.

Utvecklingen går alltså varje polisdistrikt omfattar störremot att ett
antal kommuner. För behålla och öka polisens lokala förankringatt
beslutar de flesta polismyndigheter inrätta polisnämnder, tillattom
vilka åtskilliga polisstyrelsens uppgifter delegeras. I fallmångaav
inrättas polisnämnd för varje kommun inom polisdistriktet, deten men
förekommer också flera kommuner faller inom området föratt en
polisnämnd.

Att inrätta polisnämnder för befästa och öka polisens lokalaatt
förankring enligt meningär vår riktig och angelägen åtgärd. Deten
har emellertid visat sig finnas vissa olägenheter med gällande ordning

området.på
Från flera håll har påtalats olägenhet polisnämndernasattsom en

lekmannaledamöter polisstyrelsen och det skulle liggautses attav
bättre i linje med principen polisens lokala förankring deom om

direktutsågs kommunfullmäktige.av
På motsvarande har påtalats detsätt olägenhet leda-äratt atten

i polisstyrelsernamöterna landstingen i de fall flera kom-utses av
ingår i polisdistriktet.muner

Det har också framhållits vissa kommuner i det pågåendeatt
rationaliseringsarbetet blivit påtagligt missgynnade det gäller dennär
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finnsledningsorgan. Detrepresentationen ikommunala polisens
enstakafåpåräkna någraexempel kommuner endast kanpå attsom

polissty-ledamot alls ioch knappasti polisnämnden någonledamöter
relsen.

gällerförslag detutarbeta närfaller utanför uppdragDet vårt att
uppgift förorganisation. i ställetDetpolisens är annan avenen

polisutredning. Vi1994 årskommitte, nämligenregeringen tillsatt
framförts.de synpunkter harredovisar därför bara som

deemellertid viktigt, frånenligt meningSamtidigt det vårär syn-
kommun finns någonvarjebeakta, det förvi harpunkter attattsom

ochmellan kommunenkontaktpunkt eller referensorganform av
fortlöpande kan dis-trygghetsfrågor inom kommunendärpolisen

verksamhets-polisnämndspolisstyrelses ellerde fallkuteras. I enen
sig andraerbjudersammanfaller med kommunensinteområde

polisför-ändring inyligen infördlösningar. Enligtorganisatoriska en
närpolisråd eller andrainrättapolismyndighetenordningen kan organ

inklusive kommu-med andra myndigheteroch samverkanför samråd
fungerandeexempel välallmänheten. Andra påmyndigheter ochnala

brottsförebyg-och kommun de lokalakontaktpunkter mellan polis är
del håll.inrättatsråd pågande ensom

författ-inrättas redankontaktpunkter kan någraSådana utannu
rekommendera sker. Det börVi vill starkt såningsändringar. att ses

och intepolisen detuppgift för kommunenangelägen att, omensom
vilken form kontaktpunktskett, kommaredan har överens somom av

lokalabakgrund de förhållandenalämpligen bör finnas samt attmot av
sådan.inrättaförfattninggå i att enom

med allmänhet kommunerPolisens samarbete och
framhävs i polislagen

polislagen.ändring 3 §Vi föreslår i detta sammanhang också aven
åklagarmyndigheternamedföreskrivs polisen skallDär samarbetaatt

berörvilkas arbetemed andra myndigheter organisationerochsamt
fortlöpandepolisenpolisverksamheten. Särskilt åligger det att

ochsocialtjänstensamarbeta med myndigheterna inom snarastatt
åtgärdföranledadessa förhållanden någonunderrätta bör avom som

myndigheter skallandraparagrafens andradem. I stycke att geanges
ipolisen stöd dess arbete.

myndigheter.kommunalamyndigheterMed såväl statligaavses som
åklagarmyndighetersärskiltmyndigheter framhävs i paragrafenAv

formuleradesparagrafeninom socialtjänsten.och myndigheter Sedan
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Ävenhar dock polisen vidgat sitt samarbete betydligt. social-om
tjänsten alltjämt framstår mycket viktig samarbetspartner växersom en
betydelsen samarbetet med exempelvis skolan och andra kommuna-av

eller enskilda Genom den satsning enligt riktlinjer frånorgan. som,
riksdag och regering, på närpolisverksamhetgörs med brotts-en
förebyggande och problemorienterad inriktning, framstår också
polisens samarbete med allmänheten fråga central be-som en av
tydelse.

bakgrundMot härav föreslår vi 3 § polislagen ändras så detatt att
uttryckligen framhålls polisen också skall samarbeta med allmän-att
heten. Med hänsyn till den betydelsen samarbetet medstora av
kommunerna bör paragrafen också ändras så de kommunalaatt
myndigheterna tydligare framhävs. Det finns då knappast skäl att,
därutöver, särskilt framhålla myndigheterna inom socialtjänsten.
Givetvis bör dock behålla paragrafens sekretessbrytande be-man
stämmelse polisen skall underrätta myndigheterna inomattom
socialtjänsten förhållanden bör föranleda någon åtgärd frånom som
dem.

I paragrafen bör också in regel polisen och andratas atten om
myndigheter i övrigt böräven underrätta varandra förhållandenom

berör varandras verksamhet. Regeln inte avseddär upphävaattsom
den sekretess i kandag finnas mellan berörda myndigheter.som
Däremot erinrar den vikten informationsutbyte vid myndig-om av
heternas samverkan. Vi kommer i det forsatta arbetet fråganatt ta upp

det finns behov de Sekretessregleröver berörattom av se som
informationsutbytet mellan polisen och andra myndigheter ärsom
verksamma inom det brottsförebyggande området.
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3.2 Trafikfrågorna

utredningenilmUtgångspunktenför fortsattaden

inrätta-slKommunal gatupolis bör inte

försökParkeringsvakter i Stockholm har fåttpå överta
vissa uppgifter, vilka tidigare legat på polisen. Frågan i
vad försöketmån kan spridas vidare till andra kommu-

ocksåi utreds i det fortsatta liksomarbetet spörs-nere
kangesmålet huruvida parkeringsvaktema andraäven

uppgifter,i

Enligt direktivvåra skall vi tankenöverväga på kommuneratt ge en
möjlighetstörre organisera övervakning ordning och trafik. Denatt av

tanken har tidigare framförts kommuner.någraav
Som framgår redovisningvår i kapitel 5 har inte denågonav av

kommuner vi har varit i kontakt med några önskemål det skallattom
tillskapas kommunal gatupolis, flera vill däremot utökadeen men se
uppgifter för kommunala parkeringsvakter.

Många kommuner missnöjda polisen inteär med prioriteraratt
trafikövervakningen i och framfört olika förslagtätorterna har till
förbättringar. Flertalet dessa förslag frånutgår kommunenattav
medverkar vid trañkkontrollerna i kommunens ochtätorter att
kommunen låter utföra uppgifter enligt meningkommunernas kansom
utföras andra poliser,än parkeringsvakter.närmastav

Önskemålet ligger i linje flerårigtmed försök i Stock-pågåendeett
holms polisdistrikt. Vi har berört detta i kapitel Parkeringsvakter
har där tagit polisens tidigare uppgift bevakaöver vissa ochatt tunga
breda Försöket har initierats Trañkpolisutredningentransporter. av
C 1991:02 och kommer avslutas först något har dockår. Detatt om
enligt uppgift från polis och parkeringsvakter fungerat bra så här
långt.

Vi delar synpunkten det finns skäl undersöka inärmare vadatt att
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kommunal kan utföra viss trafikövervakning ochpersonalman annan
omfattning för Vi kan tänkaordningshållning i närvarande.änstörre

frivilligt kan medverka i polisensordning där kommunernaoss en
förbättra trafikförhâllandena och ökatrafikövervakning för att

återkomma i denna frågatrafiksäkerheten i kommunerna. Vi attavser
i slutbetänkande.vårt

övervaka ordningen i övrigt behandlarmöjligheterKommunernas att
avsnittet Ordningsvaktema, bevaknings-vi i det följande under

företagen och säkerhetsbranschen i övrigt.
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3.3 Tillståndsfrågoma

Enligt direktiv har vi frihetvåra vidgad roll förövervägaatt en
kommunerna det gäller tillstånd till upplåtelse gatumarknär ochav
andra liknande frågor, detta föranleds de ställningstaganden iom av
övrigt i fråga kommunernasgörs roll det gäller ordningnärsom om
och säkerhet.

Vid de kontakter vi har haft med kommunerna och harsom som
redovisats i kapitel 5 har kommuner fört frammånga kommunatt en
bör polisens uppgiftöverta meddela tillstånd disponera kommu-att att

mark, eftersom det praktiskt genomgående frågaärtagetnens om
ärenden inte kräver form polisiäranågon insatser. Enligtsom av
ordningslagen 1993: 1617, trädde i kraft så den 1 aprilsentsom som
1994, ankommer ärenden sådana tillstånd på polismyndighet.om

De vi fört kommunernas roll detnärresonemang som nyss om
gäller trygghetsskapande iåtgärder lokalsamhället kan tala föranses

kommunerna bör få möjlighet vissa ärenden tillståndövertaatt att om
disponera kommunens mark. sådan ordning fårEn självfallet inteatt

leda till kommunerna påläggs uppgifter intede bereddaäratt attsom
axla.

Vi utreda den frågan ytterligare i fortsattadet arbetet.attavser
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enskildas insatser bör4 De

stödjas allmännadetav

i enskildas i iapande idet arbetet
gesett det-allmånna;ökat stöd5av ii i. . .

:uppdrag:Polisen attrsamverka-medg,ç.-uttryckligtgesett-
enskilda.

v

.trygghetsplaneringbörkunnaivbl- - .. instrument samordningför behövligen me
kommunen de enskilda.och

. .I

Vi har haft kontakt radmed olika organisationer. Vi finner deten
glädjande så olika företag och organisationer sigmångaatt engagerar
i olika former brottsförebyggande arbete och inte in-de sinaattav ser

tillfälliga. Vi det allmänna i omfattningstörre änsatser attsom anser
bör stödja deras strävanden.nu
kapitell 5 har vi redovisat deras synpunkter och förslag. Flera för-

slag har gällt ändringar i brottmålsprocessen i vid mening och
straffsystemet. Vi berör inte dessa frågor här. Vi har dock noterat att
det inte i fallnågot varit fråga förslag där organisationerna ellerom
enskilda skall med form polisiära befogenheternågonutrustas ny av

väl förslag syftar till förbättra samverkan mellan dem ochattmen som
polisen eller andra samhälleliga olika åtgärder detorgan genom av
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allmänna.
uppdrag i polislagenpolisen bör uttryckligVi attatt ettanser ges

till ändringberörda förslagsamverka med allmänheten. Vårt redan en
härmed.i 3 § polislagen har utformats i enlighet

trygghetsskapandeviktigt brottsförebyggande ochDet är annatatt
tillrelaterasarbete det lokala planet samordnas ochpå gemensamma

enskilda företagenoch demål. första hand det polisen, kommunenI är
Redovisningenvarandra.organisationerna bör samverka medoch som

samverkan.kapitel åtskilliga exempel sådani 5 påger en
trygghetsskapande arbetet varken kanenhetlig mall för detNågon

efterviktigt verksamheteneller bör detTvärtom är att anpassasges.
finns förförutsättningar och detskiftande lokala att ett stort utrymme

vi harexempel brottsförebyggande projektlokala initiativ. De på som
förhoppningjust exempel. Vårgivit därför avsedda ärär attatt vara

vi därmedprojekt olikade skall impulser till på orter, utan attnyage
tagitverksamheten till sådana projekt vi harbegränsaatt somavser

exempelsamling.i vårupp
trygghetsplanering inom kommunerna vi har berört i detDen som

instrument för den behövligaföregående bör kunna användas ettsom
organisa-polis, kommun och enskilda, inklusivesamordningen mellan

trygghetsskapande arbetet. sigtioner, det gäller det Det sägernär
dialogi mellan de berörda, såsjälvt planeringen måste göras attatt en

väl förankrade anpassade till de lokalamålen och strategiema ochär
Även inteplaneringen formellt bindande förförutsättningarna. ärom

ändå fungera ledstjäma för detde enskilda bör den kunna som en
förhållandentrygghetsskapande arbetet. Under alla blir planeringen en

vilkaför hur kommunens skall ochutgångspunkt egna organ agera
ställa för brottsförebyg-kommunen skall sig ikrav att engagerasom
med enskilda.projekt tillsammansgande

därigenomDen kommande trygghetsplaneringen kommer utgöraatt
stödformella samverkan med ellerdet ramverket kring kommunens

grannsarnverkantill enskilda trygghetsskapande initiativ, såsom mot
föräldravandring-brott, Farsor Morsor och andra formerpå stan av

Generation.Guardian Angels och FightingNonar,
brottsförebyggande verksamhet i Övrigtdet gäller de enskildasNär

vi slutbetänkande.återkomma i vårtattavser
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5 Ordningsvakterna, bevak-

ningsföretagen och säker-

hetsbranschen i Övrigt

fortsatta; I i

V

lilgagstiñningenomordningsvaktelrväktarevi i ii
-

demiseras bLa. regler omiordningsvaktetnasgenom
trygghetsskapandiáarbetet.och väktamas roll i det

ordningsvaktervidgadEn användning och- av-
ett komplement till polisens ordningshållñing komsom

övervägas.attmer

Samverkan mellan polisen, ordningsvakterna
och bevakningsbolagen

Enligt direktivvåra skall vi lagstiftningengöra översyn 0rd-en av om
ningsvakter och väktare. Resultatet den kommer viöversynen attav

i vårt slutbetänkande.presentera
Den kartläggning har gjort och i kapitel 5presenteratssom som

visar rad frågor säkerhetsbranschen irör sin helhet böratt en som ses
Viöver. därför exempelvis frågor förutsätt-att taavser upp om

ningarna för driva larmcentraler och för verksam lås-att att vara som
smed.

dettaI sammanhang vi frågan samverkan mellan polisen,tar upp om
ordningsvakterna och bevakningsbolagen.

Den helhetssyn detpå trygghetsskapande arbetet vi förordarsom
måste enligt vår mening gälla också den verksamhet bedrivssom av
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Även det lokala planetdessa aktörer påoch väktare. ärordningsvakter
i detbetydelsebrott. Avtrygghetgäller skapadetnär stormotatt

mellansamverkanreglerdärförarbetet övervägafortsatta är att om
och väktarna.ordningsvakternapolisen,

ordningsvakterföranvändningsområdetBör

utökas

möjlig-funnitsföregående, har det tidigare störreSom i detnämnts
särskiltövervakningkomplettera polisensi dagheter än att genom

ordningsvakterlagstiftningenordningsvakter. Denförordnade omnya
ordningsvakter.användamöjlighetenbegränsningar iinnebär att

denskulleavsikt polisen överlagstiftarensUppenbarligen taattvar
ordningsvakter. Dettakunde skötasinte längreövervakning avsom

genomföra i praktiken.har dock varit svårt att
ordningsvaktsförordnanden,antaletSom tidigare nämnts var

nuvarande000 innan denomkring 15polismästare,meddelade av
Begränsningar i denkraft 1980.trädde i årordningsvaktslagen nya

kraftigt. Såvittmycketordningsvakter sjönktill antaletlagen ledde att
fullt kunnat kompen-minskning intehar dennavi har kunnat finna ut

övervakning från polisens sida. Iökningar i form avseras genom
ordningshållningövervakning ochblivit vanligarestället har det att

föreller befogenheterutbildningpersonal adekvatantörtros utan
ändamålet.

detStorbritannien, harbl.a. USA ochhåll utomlands,På många
övervakningenförstärka på änbehov sättframträtt attannatattett av

del hållinförts.olika lösningar har Påöka polismän. Mångaantalet en
medreservpolis, polismäneller s.k.finns polismän ärextra som

olika törstärknings-kan användas förpolisutbildningförkortad som
s.k. volontärer knutnaockså olika slagförekommeruppgifter. Det av

eftermedborgareMed volontärertill polismyndigheterna. som,avses
biträderoch oavlönatutbildning, frivilligtkortareha genomgåttatt en

patrullerahandla påavseenden. kanpolisen i olika Det attt.ex. om
hålla ochallmänheten till öron öppnahjälpa rätta ögonsamt attgatan,

polisradio. Volontärerpolisen med bärbar ärvid behov larmaoch en
Verksamheten,befogenheter.saknar polisiärai regel obeväpnade och

beskrivs iblandpensionärer rekryteras,till vilken inte minst attsom
ocksåpolisen. förekommeröga Detett på attgatanextravara

tillbefogenheter, bidrapolisiäraväktare förpolisen anställer att, utan
ändamållösning väktare för dettaövervakningen. En är attannan

privatellerkommunalttill polisens förfogandeställs ett enorgan avav
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instiitrüton.
hårVi inte haft tillfälle närmare studera utländska lösningaratt av

öveirwalning andra polismän.än Varje land har naturligtvisgenom
sinai teâia lagstiftningsmässiga och andra förutsättningar för sådan
verkcsaafihet. Intressant emellertidär konstatera behovetatt att attav

elere:tt3 kompletterasätt polisens övervakningsresurserannat har
franntifät på många håll. Den internationella utvecklingen igåsynes
riktmiint utveckla sådana alternativa trygghetslösningar.mot att

Oiclksi vid vår kartläggning har vi många gånger uppfattningenmött
k0nmunalafrån företrädare och andra polisen på många håll inteatt

tilllfickligahar ñr upprätthålla rimlig grad polisiärattresurser en av
närwaim

De§Si förhållanden har inte minst påtalats från glesbygdslänen i
Norrleanj. Brottsligheten där i och förär sig inte särskilt hög.
Problemet i ställetär polisen behövernär tillkallas,att exempelvis för

izngfpa pågående brott eller ordningsstörningatt mot eller för att ge
xelerhjälp service allmänheten, så det inte sällan orimligt långtar

tid fuör Lolisen komma fram. Detta hänger naturligtvisatt medsamman
de sztdf avstånden. I polisdistrikt med ellerett yta stor etten som

llälflera i landets södra del det inteär ovanligt endast någonatt
enstaka golispatrull i tjänst.är Frarnkörningsstäckorna vid utryckning

då Ändåblir rimligt långa. kan polisdistriktet i och för sig ha en
persorlâstyrka är större vadän vanligt iär Sydsverige,som sattsom

relationi till befolkningstalet.
Problemet har påtalats också från andra delar landet, frånsåsomav

gärskär Csområden där transportproblemen gör avstånden långa även
strfätkan i kilometermätt inte är så Liknande problem harom stor.

också påtalats från avsides i län vi uppfattarorter som annars som
tätbefollfade.

kmDet naturligtvis desägas bor i glesbygd får sigfinna iatt som
nackdêlår detta slag. Livet i staden och landetpå skiljer sig iav
olika êiVseenden, och får det onda med det goda. Enligtta vårman
mening dockär nuvarande förhållanden knappast godtagbara. Den
polisiäfa servicen framstår på många håll oacceptabelt låg. Dettasom

Vi kunna slå fast med stöd åtskilligaanser uttalanden i denoss av
riktningen vi har undermött utredningsarbetet, även detsom om av
naturliga. skäl är svårt fram någon otvetydig statistikatt belysersom
saken.

Möjligheten lösa dessa problematt ökning antaletgenom en av
polismäfi i berörda distrikt begränsad, särskilt det gällernärsynes vara
glesbygderna. Med stöd omfattande förarbete Rikspolisstyrel-ettav av

har statsmakterna vid behandlingen 1993 budgetpropositionårssen av
faâtslagit polisens skall omfördelas mellanatt länen enligtresurser
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fördelningsmodellen. polisreslfssemaden s.k. bygger påDenna att
polisiär verlêalmhetskall fördelas med utgångspunkt från behovet av

kanleder till nånngrundad brottsnivå Fördelningsmodellenpå attm.m.
fall kommerförvänta polisens i glesbygder i mångaatt attresurser

firnSs flerminska. bör framhållas det i dag på många hållDet att
mäterpoliser i glesbygdsdistrikten andra håll,på mångaän om ma:

polistätheten i förhållande till anmälda brott.antalet
räddningsiälnstenflera håll har framhållits den kommunalaFrån att
i sammanlalnget.med fördel skulle kunna utnyttjasär en resurs som

vlkcetRäddningstjänsten i landet,har stationer 800 platserpå ärca
dubbelt antalet med polisstation. P-Ifsona-så mångaän ortermer som

Åkerlen i räddningstjänsten, och då den deltidsarbetande deäven
Ändrafrivilliga brandmärmen finns i beredskap dygnet åretrunt runt

fått. fjäll-kategorier borde kunna användas enligt förslag visom vore,
mêdlräddare och beredskapspoliser dvs. civilförsvarspliktiga viss

polisutbildning iingår polisens krigsorganisation.som
Vid överväganden dessa frågor konstaterar vi till böflän attav en

Tidningpolisen aldrig förhelt har upprätthålla allmänsvarat attensam
bfelystsoch säkerhet eller för skapa trygghet brott. harDettaatt mot

arbetetkartläggning det trygghetsskapandevår ochgenom av
kapitlen.redovisas utförligt i de föregående Det handlar bl.a. om med-

ii olikaborgare och tjänstemän kommuner medverkarm.m. som
befattnings-former brottsförebyggande projekt, ocksåav men om

viss polisiär ellerhavare med särskild utbildning somen arman
D111vid ordningshållning, viss bevakningmedverkar denm.m.

sistnämnda kategorin hör ordningsvakter och väktare arfeistant-samt
1970:926säkerhetskontrollantervakter vid polisen och enligt lagen

särskild flygplats. Här kankontroll på 07mockså erinras attom
1989902155behandlingenstatsmakterna vid propositionav om

inomförnyelse inom polisen tagit ställning utökad användningför en
polisen specialister polisman. liggerställning I dettautanav ensom
renodling polisrollen verkligen kräver dentill uppgifterav som
kvalificerade utbildning får.svenska polisersom numera

mot brottDet råder i dag allmän enighet trygghetatten om
förutsätter insatser från brett fält aktörer, såväl poliser ochett av

det trygg-andra yrkeskategorier medborgare medverkar isom som
framgått,hetsskapande arbetet. Denna inställing speglar, ocksåsom

internationell utveckling området.påen
Det finns denna bakgrund skäl de förslagprövamot attt som

metdVerkanframförts från olika håll ordningshållning ökadom genom
personal poliser.änav annan

Utländska jämförelser åtskilliga exempel på personalattger annan
poliser medverkar i polisensän ordningshållning. sVensktFör
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till handsvidkommande ligger det enligt meningvår närmast att
det gäller ordnings-anknyta till det regelverk redan finns närsom

nämligen ordningsvakter ochhållning andra poliser,ängenom
väktare.

Vi in denna fråga under vårtgå på nästanärmareatt etapp avavser
skall då ingående analysera frågan huruvida polisensarbete. Vi om

för övervakning och ordningshållning kan ökas genomresurser arman
ordningsvakter. viktig utgångspunktvidgad användning En äraven

fullt betryggande frångivetvis detta ske i formermåste äratt som
nödvändigt frågorrättssäkerhetssynpunkt, vilket detgör övervägaatt

förutsättningarna för sådan vidgad användningbl.a. de närmare enom
ordningsvakternas befogenheter, utbildningordningsvakter samt omav

behandlas huvudmarma-och ledning. En fråga också måste ärsom
skapet för ordningsvakter med sådan tjänstgöring.

avsikt inte begränsa överväganden till vidgadVår våraär att en
det därifrånanvändning ordningsvakter i glesbygder, även ärav om

formde flesta har höjts for komplement tillnågonrösterna avsom
polisens nuvarande övervakning. Frågan har generell räckvidd och det

främmande med olika lagstiftning inom detta område exempelvisvore
för olika län.

Inriktningen det fortsatta arbetet alltsåär göra översynattav en av
lagstiftningen ordningsvakter och väktare med sikte till-på attom

sig erfarenheter har vunnits under lagstiftningensgodogöra de som
tillämpning. handlar både modernisera och förbättraDet attom
reglerna och vidgad användningnämnts, övervägaatt,om som nyss en

till polisens förordningsvakter komplement attettav som resurser
skapa trygghet i samhället.

anförda innebär inte vi detta stadium arbeteDet på vårtatt av
utesluter andra lösningar det gäller komplettera förnär att resurserna

övervaka ordningen öka användningen ordnings-änatt attgenom av
hållvakter. Utvecklingen utomlands framgått, igår, på mångasom

riktning särskilda befogenheterockså några änmot att utanpersoner
de tillkommer varje medborgare bidrar till tryggheten attgenomsom

med polisen ett öga. Man kan beskriva sakensamarbeta extrasom
polisen kompletterar sina övervvakningsresurserså attatt genom

varierande kompetens, befogen-etablera nätverk medett av personer
heter formell koppling till polismyndighetens organisation. En.deloch
kan svenska ordningsvakter, andra väktaresägas motsvararmotsvara

vanliga åtagit sig exempelviseller helt enkelt medborgareär attsom
inträffar. Avsiktenhålla och larma polisen något ärögonen öppna om

tilldenna nätverksorganisation skall bidra medborgarnas trygghetatt
ochredan någotnärtorg samt att,att ute gator genomgenom synas

ingripa befogenheterinträffar, snabbt larma polisen eller själv om
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behållautvecklingbakom dennagrundtanke ärfinns för detta. En att
övervakningen ökasregi fastäni polisiärövervakningen genom

poliser.medverkan andra änav
bl.a.nätverksbildning finns också i Sverigetill sådanAnsatser en

Vi har emellertid integrannsarnverkan brott.projekt motsomgenom
iframtiden bör dettaställning till hurunderlag för redan utatt ta senu

och återkommastudera dessa frågoravseende. Vi närmareattavser
slutbetänkande.ställningstagande i vårtmed ett

Utredningsarbetets6

inriktningfortsatta

kapitelbehandlingen de olika frågorna i dettavidSom har nänmts av
delbe-frågor tagits i dettaframhållit endast vissahar vi att upp

detutforma förslagVi fortsätter arbete med närtänkande. vårt att
detupprätthålla och ordningformer för lag pågäller finna attatt

medborgarnas behovockså för tillgodoselokala planet att avmen
skydd brott.mot

studerade frågor vi kommer närmare ärNågra attsomav

bevakningsföretag och väktare.ordningsvakter, m.m.-
säkerhetsbranschen i sin helhet-

polisen.mellan enskilda ochutvecklingen samarbetetav-
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Särskilda yttranden

Alf Eriksson,Särskilt yttrande ledamöternaav

Gunnar NilssonIngegerd Karlsson och

brottsförebyggandeför framgångsrika vi blir i detAvgörande hur
förmåga utveckla ocharbetet kommer vår garanteraatt attvara

kan bidravälfärdspolitiken. Betydelsefullt hur enskilda ochär grupper
kan, vill ochutveckling. förutsätter människor vågartill denna Det att

delta aktivt i denna process.
välfärdsutvecklingen har betydandedel den socialaEn stor av

från deteffekter. politiska beslut, långtbrottsförebyggande Många
betydelse för brottsnivån ikriminalpolitiska området, har avgörande

direkt riktade brottsförebyggandesamhälle. det krävsvårt Men även
åtgärder.

i samverkar åtgärdermyndigheter inblandade ochMånga är somom
samverkan mycketsyftar till förebygga brottslighet. Denna äratt av

myndig-betydelse, det angeläget de samarbetandeär attstor men
iheterna låter det brottsförebyggande arbetet slå igenom även

polisenreguljära verksamhet. önskvärtmyndigheternas Det är att
problemorienterat arbetssätt. Polisensutvecklar områdes- ochett mer

krafterstimulera frivilligaroll i lokalornrådet bör även attattvara
brottslig-initiativ för förebygga ordningsproblem ochdelta i lokala att

het.
lokalinstämmer i kravet varje kommun börVi på upprättaatt en

trygghetsplan. angeläget denna trygghetsplanDet är att ges en mer
inriktning. Därför kan det i varje kommunkonkret och operativ

med fördel kanutarbetas brottsförebyggandeett program som
skall innehållafastställas kommunfullmäktige. sådantEttav program

mål och åtgärder i syfte minskasåväl långsiktiga kortsiktiga attsom
för medborgarna.brottsligheten och öka tryggheten

olikautarbetas i samverkan mellan kommunen,Programmet bör
bostadsföretag, köp-myndigheter t.ex. skola, socialtjänst, polis,
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mannaorganisationer och övrigt näringsliv, fackliga organisationer och
andra folkrörelser idrotten, barn- och ungdomsorganisationer m.fl.,
brottsofferjourer och kvinnojourer etc.

Den grundläggande ansvarsfördelningen mellan polis och övriga
myndigheter vad gäller brottsförebyggande och brottsbekämpande
insatser kvarstår i princip oförändrad. De kommunala börorganen
dock årligen redovisa hur de arbeta med brottsförebyggandeattavser
insatser, såväl i den reguljära verksamheten särskildasom genom
insatser.

Från statligt finansierad förfond lokalt brottsförebyggande arbeteett
skall kunnakommunerna ansöka medel för särskilda brottsförebyg-om

insatser.gande Ambitionen bör sådan fond inomattvara en en
treårsperiod bör kunna disponera 100 miljoner kronor årligenca

BRÅmotsvarande 10 12 kronor invånare. bör fram-per ges en-
trädande roll inspiratör och för utvärdering.som organ

Särskilt yttrande ledamoten Ingbritt Irhammarav

1 Glesbygdsfrågor

Enligt min mening det inte acceptabelt fördela polisresursernaär att
landetöver enbart med utgångspunkt från behovet polisiärav

verksamhet grundad brottsnivå.på Hänsyn också tillmåste tas en
glesbygdsfaktor för få likvärdiga service- och trygghetsförhållandenatt
i hela landet.

2 Utvärdering uppföljningoch

Såväl Trygghetsutredningens förslag den allmännasom sam-
hällsutvecklingen talar för den lokala brottsförebyggande verk-att
samheten kommer intensifieras, vilket i sin kommer ökaatt tur att

BRÅkraven bidra med kriminologisk och kunskap föratt annan
utvecklingen sådant arbete. Det kommer framför allt behövasattav
handböcker och skriftligt material med modeller för lokaltannat
brottsförebyggande arbete och förmodeller utvärdering och upp-
följning sådant arbete. Det kommer också fortlöpande behövasattav
informationsmaterial nationella internationellaoch erfarenheterom av
olika brottsförebyggande insatser. Dessutom bör kunna tillhandahållas
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skrifter kriminologisk och statistiskpopulärvetenskapliga med
den informationsteknologiskabaskunskap. Mot bakgrund ut-av

finnas för utarbetande olika dataprogramvecklingen bör utrymme av
inom sakområdet.

medel för brottsförebyg-angeläget deDet är avsätterstatenatt som
rationellt möjligt. bör därförgande projekt används så Detsom

kvalificerad bedömning projekt,medel för deavsättas av som
aktualiseras för det statliga stödet och för följa och vid behovatt

tilldelas för utvärdering ochstödja de projekt medel samtsom
uppföljning dem.av

nödvändig kunskapsuppbyggnad inom det brottsförebyggandeFör
absolut förutsättning för utveckling, detområdet, vilket krävsär atten

systematisk kontinuerlig utvärdering uppföljningsker och ochen av
de brottsförebyggande insatserna.
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Bilaga 1

Utredningens direktiv

Vid regeringssannnanträdet den 25 1993 utfärdades direktivenmars
för utredningsarbetet 1993:37. Statsrådet Hellsvik föreslog att
tillkalla kommitté med högst sju ledamöter med uppdrag överatten se
frågor rörande itryggheten lokalsamhället. Statsrådet anförde därvid
följande.

Förslag

Jag föreslår parlamentariskt kommitté tillkallas föratt sammansatten
rollfördelningen mellan polisen, kommunernaöver och deatt se

enskilda det gäller skapa trygghet brott, särskiltnär vardags-att mot
brottslighet, och ordningsstörningar.

uppdraget ingårI den från kommunalt håll framfördaövervägaatt
tanken kommunerpå möjlighet organisera övervak-störreatt attge en
ning ordning och trafik. Uppdraget innefattar även översynav en av
lagstiftningen ordningsvakter och väktare.om

Kommittén skall också hur tryggheten brott skallöverväga mot
kunna ökas vidgat från enskilda ochettgenom engagemang genom
privata initiativ, exempelvis grannsamverkan brott ochmotgenom

lokal brottsförebyggande verksamhet. frågaEn viktigannan annan
kommittén skall studera hur samverkan mellan enskilda ochärsom

polisen kan utvecklas.

Bakgrund

Brottsutveckling och kriminalpolitik

Brottsligheten i Sverige har under hela efterkrigstiden visat stigandeen
trend. I dag antaletuppgår anmälda brott till 1,2 miljoner år.ca per
Under de har ökningstakten avtagit.två åren anmälda brottsenaste av
Det dock för tidigt trenden Samtidigt harär bestående.säga äratt om
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kraftig ökning vissa slag brottslighet, allvarligadet skett t.ex.en av av
omfattadbankrån och butiksrån. torde allmäntvåldsbrott, Det vara en

Till-uppfattning brottsligheten har nivå inte kan accepteras.att somen
BRÅ,Brottsförebyggande rådet visargängliga bl.a. frånprognoser,

öka under tiden fram till sekelskif-de anmälda brotten kommeratt att
tet.

perspektiv det påfallande hur den enskilda människansI lokalt ärett
minskat. hänger bl.a. med utveck-trygghet brott har Detmot samman

det gäller sådan brottslighet gatuvåld, narkotikalang-lingen när som
bostadsinbrott ordningsstörningar olika slag.ning och Intesamt av

centrala delar och bostadsom-minst upplevs de städernas mångastörre
miljöer. Utvecklingen har också drabbatråden påtagligt otryggasom

omfattande tillgrepp ochnäringsidkare och andra bl.a. genom
skadegörelse.

Utvecklingen negativ också det gäller den internationella ellerär när
kvalificerade brottsligheten. Av särskilt intresse härärannars mera

narkotikahandeln och den ekonomiskaden internationella grova
betydande omfattning.brottsligheten, vilka bägge har nått Denen

skilda slag, såväl inhemskekonomiska brottsligheten är av som
internationell, i del fall samband med narkotikahandeln.och har en
Också utvecklingen det gäller den internationella terrorismen börnär

i sammanhang. framtiden kan förutses Sverigedetta Förnämnas att
också kommer beröras den växande, organiserade brottslighetenatt av
i det forna Sovjetunionen.

inriktasKriminalpolitiken bl.a. denna bakgrundmåste påmot att
minska brottsligheten och öka människors trygghet förutsättasmot att

frontbrott. kriminalpolitiska arbetet bedrivas på bred ochDet måste
utgångspunkt från helhetsperspektiv det gällermed när rättsväsen-ett

det och samhällets samlade åtgärder brott. kriminalpolitisktEttmot
med denna spännvidd omfatta bl.a.måste översynprogram av

regelverken utvecklingsarbete det gäller organisations- ochnärettsamt
strukturfrågor inom rättsväsendet. Också frågor resursanvänd-om
ningen liksom arbetsmetoder viktiga i sammanhanget. Som bak-är

nödvändigt skaffagrund till utvecklingsarbetet det sig godär att en
bild sambanden mellan, sidan, insatser olika områdenå påav ena

fråga polis, och kriminalvård, och andra sidansåsom i åklagare åom
effekterna fråga medborgarnasi brottsutvecklingen och trygghet.om

vikt i lokalt brottsförebyggande arbeteAv detta sammanhang ärstor
i polis, enskilda jfrsamverkan mellan andra myndigheter och prop.
199192: 100 3 37. Också insatser för stödja och tillrättaförabil. atts.

i riskzonen för dras in i kriminalitet harungdomar är att stor,som en
för sikt tillfor inte avgörande, betydelse på kunna kommasägaatt att

brottsutvecklingen. kraftfull satsning från hela samhälletmed Enrätta
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brottsförebyggandepå verksamhet avgörande betydelse förär attav
brottsutvecklingen skall kunna brytas.

Regeringen har i regeringsförklaringen slagit fast all brottslighetatt
bekämpas.skall Den enskilda människans trygghet står därvid i

linje härmedI har regeringen föreslagit eller på sättcentrum. annat
tagit initiativ till rad reformer kriminalpolitikens områdepåen som
innebär skärpning från det allmännas sida det gäller reaktionernären

olika slag lagöverträdelser.på handlar bl.a.Det straffsträngareav om
för narkotikainnehav och våldsbrott, avskaffande obligatoriskav
halvtidsfrigivning och generell kriminalvårdssystemet.översynen av
Också frågan stärka brottsoffrens ställning har central platsattom en
i kriminalpolitiskadet utvecklingsarbetet. omfattandeEtt utvecklings-
arbete drivs också inom för kommittéväsendet.ramen

Utvecklingen polisens omrâdepd

Huvudansvaret för upprätthålla lag och ordning och föratt att
tillförsäkra människor skydd brott vilar på polisen. Polisensmot

och prestationer har emellertid inte kunnat hålla jämna stegresurser
med brottsutvecklingen. har bl.a.Det fått till följd uppklarnings-att

andelendvs. anmälda brott klaras stadigt sjunker,procenten, som upp,
polisen i absoluta tal klarar fler brott tidigare. Entrots änatt upp

följd tiden det innan polisenär kommer platspåatt tarannan som
efter larm polis-på-plats-tiden ökar. Av särskild betydelse är att
många enskilda i dag inte känner det stöd och den trygghet mot att

för brott, deutsättas är grundläggande uppgifterna för detsom en av
allmänna.

Även högmed mycket ambition från statsmakternas sida detnären
gäller det i dagpolisen framstår orealistiskt polisen framdelesattsom
skulle kunna kompenseras fortsattför brottsökning ochen en
därigenom tilltagande belastning ytterligare Dettagenom resurser.

högaställer krav på polisen rationaliseringar frigöratt genom resurser
för utveckla verksamheten i olika avseenden jfr 199293: 100att prop.
bil. 3 67. Det kan ifrågasättas det realistisktär att tro atts. om
polisen skulle kunna komma till med brottsutvecklingen enbarträtta

BRÅöka sin effektivitet sin produktivitet.och. har iattgenom en
vetenskaplig studie beräknat antalet anmälda brott kanåratt per
komma öka till mellan 1,35 1,53 miljoneroch 2000, inteåratt om
trenden kan brytas se SOU 1992:80. Perspektivet inger Detoro.
finns risk för sådan utveckling skulle urholka polisensstor att en
trovärdighet hos allmänheten brottsbekämpandesåsom ett organ.
Följden detta kan bli människor upplever ännu störreattav en
otrygghet för bli för brott och privata initiativ föratt utsatta att att
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upprätthålla lag och ordning kan komma utvecklas ellerpåatt ett mer
mindre okontrollerat sätt.

skisseradeDen utvecklingen åtgärder fleramåste mötas genom av
olika slag. Polisens effektivitet ökas fortsattmåste kvarters-genom en
polisverksamhet, metodutveckling och modern teknik. viktig delEn
i effektiviseringsarbetet polisensutveckla för styrningär att systern
och uppföljning verksamheten. Nya regler härom har nyligenav
införts för statliga myndigheter i förordningen 1993: 134 om
myndigheters årsredovisning och anslagsfrarnställning. detI samman-

frågorhanget har också polisens organisations- och budgetstrukturom
betydelse.storen

Utvecklingsfrågor detta slag drivs iredan dag inom polisen, delsav
i form internt utvecklingsarbete, dels utredningar ochett ut-av genom
vecklingsprojekt initieratshar från statsmakternas sida jfrsom prop.
199293:100 bil. 3. nödvändigt vidareDet gå denna linjeär påatt
och uppmärksamheten därvid riktas både den Vardagsbe-att mot mera
tonade brottsligheten det lokalapå planet och den tilltagandemot
brottsligheten bedrivs i organiserad form och kan ha interna-som som
tionell anknytning, narkotikabrottslighet och ekonomisk brottslig-t.ex.
het. Det ökade internationella polissamarbete, följer Sverigessom av

tillnärmande EG, kan här förutsättas få betydelse.storen

Behov utredningav en

det anfördaAv framgår brett upplagt utvecklingsarbete pågåratt ett
det frågorgäller polisensnär arbetsmetoder och organisa-om

tionsstruktur. I förevarande sammanhang skall behandlas delvisnu en
och i viss försummadmån fråga, har medgöraattannan som- -

polisens roll andra aktörer det gäller upprätthållanärgentemot att
allmän ordning och säkerhet och skapa trygghet brott.att emot

Polisväsendet det allmännas redskap för bl.a. tillförsäkra med-är att
borgarna skydd brott. Vissa begränsade polisiära uppgifter utövasmot
under polisiär ledning ordningsvakter, i konstitutionell meningav som
kan enskilda med offentliga förvaltningsuppgifter.anses som organ
Varje medborgare har emellertid freda sig och sin egendomrätt att

brottsliga och under vissa förutsättningar, gripamot att,angrepp
brottslingar barpå gärning eller flyende fot. rättigheter förDessa

kan viktiga undantag från det statliga våldsmonopolenvar ses som
polisen.utövas I sammanhanget kan också erinras attsom av om

enskilda, liksom myndigheter och andra utanför polisväsendet,organ
betydelsefulla insatsergör det brottsförebyggandepå området och

därigenom bidrar till öka människors trygghet brott.att mot
Intresset i enlighet med allmänt omfattade kriminalpolitiskaatt,av
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människors trygghet för brottmålsättningar, öka utsättasattmot reser
möjligt i högre grad renodla polisens rollfrågor det är att genomom

dess verksamhet till områden, där polisens organisationkoncentreraatt
framstår väsentliga för framgång eller föroch utbildning nåattsom

upprätthålla rättssäkerhetens krav. En därmed sammanhängadeatt
tillvaradet möjligt samtidigt defråga är är att ta resurser somom

enskilda initiativ området Det bör i det sammanhangetpå utgör.
privatunderstrykas det givetvis inte kan komma i fråga tillåtaatt att

utanför polisens utvecklas i riktning s.k.verksamhet motram som
medborgargarden. fråga i sammanhanget kommuner-En ärarman om

tillfällen fråni enlighet med vad framförts vid åtskilligana som-
kommunalt håll kan roll i dag det gällerstörre än när attges en-

trygghet brott.skapa mot
polisens arbetsuppgifter gjordes för decen-En änöversyn ettav mer
1975 polisutredning ifr SOU 1979:6. harnium sedan Detårsav

dock inte förekommit brett upplagd genomlysning rollfördel-någon av
ningen mellan polisen, kommunerna och enskilda det gällernär att

brott. tiden förskapa trygghet Jag är göramot att attanser nu mogen
brottsutvecklingensådan utredning bakgrund ochmot av sam-en

hällsutvecklingen i övrigt under år.senare
En utredning med denna inriktning har givetvis i första hand

betydelse för skapa trygghet den vardagsbetonade brottslig-att mot
ordningsstörningar ordheten och olika slag, eller med andramot av

för öka märmiskors trygghet brott det lokala planet.på Detatt mot
ligger med säkerhet betydande utvecklingspotential i klarlägga,atten

förstärka iutveckla och rollerna hos de aktörer redan dag ellerärsom
i framtiden kan verksamma lokala det gällerpå det planet när attvara
förebygga och förhindra brott, i första hand alltså polis, kommuner
och enskilda. Till enskilda intebör i detta sammanhang bara räknas
privatpersoner också exempelvis näringsidkare, hyresvärdar ochutan

föreningar.ideella
Utredningsuppdraget bör anförtros parlamentariskt sammansatten

kommitté.

Utgångspunkter

Kommitténs uppgift bör rollfördelningen i meningvidöverattvara se
för imellan de aktörer har betydelse skapa trygghet det lokalaattsom

samhället, i första hand polisen och kommunerna enskilda med-samt
företag och andra enskilda förborgare, Målet kommittén börorgan.

finna former för lokalaupprätthålla lag och ordning detatt attvara
tillgodoseplanet och för medborgarnas behov skydd brottatt motav

tillräckligt effektiva med till brottsutvecklingen dehänsyn ochärsom
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samhällsförhållanden i övrigt förutses och uppfyllerkansom som
kraven rättssäkerhet.på

utgångspunkt för kommittén bör självfalletEn polisen ävenattvara
framtideni skall ha huvudansvaret för upprätthålla allmän ordningatt

säkerhet.och
I utredningsuppdraget bör ligga tämligen frihet prövastor atten nya

lösningar. En ledstjärna bör finna former för samla allaatt attvara
goda krafter i arbetet för öka människors trygghet brott.att mot

Polisen och kommunerna

Polisen sedan år 1965 statlig. Verksamheten organiseradär är på tre
nivåer. lokal finnsPå nivå 117 polisdistrikt, och med polis-vart ett en
myndighet. Länsstyrelsen högsta polisorgan regional Riks-på nivå.är
polisstyrelsen central förvaltningsmyndighet för polisvåsendet.är På
central nivå finns också Statens kriminaltekniska laboratorium.

strukturellt hänseende harI utvecklingen inom polisen i riktninggått
allt högre grad decentralisering. Bl.a. har den lokalamot en av

anknytningen utvecklats vid varjedet polismyndighet harattgenom
inrättats polisstyrelse med långt gående befogenheter det gällernären

prioritering inriktningoch polisverksamheten inom distriktett.ex. av
prop. 198384:89, bet. l98384:JuU16, rskr. 1983841182. Polis-
myndigheterna har också givits möjlighet inrätta eller fleraatt en
polisnämnder för under polisstyrelsen leda verksamheten inom denatt
eller de delar distriktet polisstyrelsen bestämmer prop.av som
198990:155, bet. 199091:JuU1, rskr. 199091:1.

Från kommunalt håll har i skilda sammanhang förts fram önskemål
få roll det gäller uppgifternastörre upprätthållanäratt attom en

allmän ordning och säkerhet. uppgifter berörDessa i hög grad
kommuninvånarnas väl och och frågorna har betydelse förve
kommunala myndigheter. I dag inskränker sig kommunernas uppgifter

förutompå området till viss lokal regelgivning i huvudsak till att- -
ledamöter i polisstyrelserna föroch den kommunalautse att svara

parkeringsövervakningen. I slutbetänkandet SOU 1992:81 från
Trañkpolisutredningen, överlämnades till Justitiedepartementet isom

1992,september har berörts frågan viss utvidgning de kommu-om av
nala trafikvakternas uppgifter det gäller övervaka trafikför-när att
fattningarnas efterlevnad. Från kommunernågra har gjorts fram-
ställning få inrätta kommunal gatupolis eller överatt att taom en

för polisen inom kommunen.ansvaret
Jag för min del ökat från kommunernasatt ettanser engagemang

sida det gäller skapa trygghetnär brott förvärdeäratt mot stort attav
stärka polisens lokala förankring och för förutsättningarnaöka föratt
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polisiära servicefår denallapå motmedborgarna orter svararatt som
utgångspunkt bör dockönskemålen.och Enlokala behoven attde vara

statliga.skalli framtidenocksåpolismyndigheterna vara
kommunernaför störreolikabör vägarKommittén pröva att enge

verksamhetsområ-polisiäraför detinomgällerroll detnär att, ramen
börför brott. En prövasvägtrygghetskapa utsättasdet, attmot som

övervakningorganiseramöjlighetkommunerna störreär attatt enge
därvid ärmåste övervägastrafik.och Frågorordning somav

polismyndig-tillförhållandeställning iorganisatoriskapersonalens
personal liksomför sådanbefogenheterutbildning ochheterna samt

utbildningsådanPolishögskolanförkonsekvenserna attav en
kontrollenövergripandedenaspektviktiglokaliseras där. En är att

och arbets-förlorad. Utbildningfårinte gåpolisverksamhetenöver
irättssäkerhetenorganiserade sånaturligtvisformer måste attvara

nivå.behålls högpåverksamheten en
bidra tillmöjlighetkommunernaalternativ kanEtt attatt envara ge
och vissställa lokalerverksamhetpolismyndigheternas attgenom

kvarterspolisverksamhet.förförfogandemateriel till t.ex.
roll för kommunernavidgadfribörKommittén övervägaatt envara

liknandeandragatumark ochtillstånd till upplåtelsegällerdetnär av
övrigtställningstaganden i görsdeföranledsdettafrågor, somavom
och säkerhet.ordningdet gällerrollkommunernas näri fråga om

ochövervaka ordningorganisation förkommunalFrågan attom en
lagstift-omfattanderelativtgenomföras krävaförtrafik kan ettatt
inledasbör intesådant arbeteorganisationsarbete. Ettochnings-

tilltagit ställningutgångspunkter harfrån principiellariksdagenförrän
fram tillkommittén kommerOminriktning.reform med denna atten

medverkan påkommunernasreform i frågaomfattande ommeraen
endasti dessa delarkommitténgenomföras, börområde börpolisens

lagstiftningtillomfattande förslagprincipförslagframlägga utanett
organisationsförändringar.eller

medproblemetuppmärksammasbör ocksåutredningsarbetet attI ge
Jämtlands läniLänsstyrelsenglesbygder.polisiär service ibättreen

redovisatfebruari 1992iJustitiedepartementetskrivelse tillihar enen
organisation medändamål, bl.a.med dettaförslagdel ensam-en

uppgifter ocksåmedf]ärdingsmänområdespoliserarbetande
blandat.varitförslagen harRemissutfallet påpolisens område.utanför

samhälletsför ökaandraremissyttranden förordas vägarfleraI att
utökat samarbeteexempelvisglesbygd,bor iservice demåt ettsom

Länsstyrelsensräddningstjänsten.kommunalaoch denpolisenmellan
förkommitténtillöverlänmasremissyttrandena börskrivelse och att
Ocksådel.övervägandena i dennaförunderlagetdeltjäna avsom en

givetvisbörnämnda materialredovisas idemlösningarandra än som
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kunna övervägas.
deI sammanhang berörs hänsynmåste till denstor tassom nu

kommunala självstyrelsen. Det viktigtär de förslag kommitténatt som
lägger fram väl förankradeär hos kommunerna och förslagenatt
utformas så de innebär möjlighet för kommunerna medverkaatt atten
till den polisiära servicen till de lokala behovenatt anpassas av
trygghetsskapande åtgärder. Däremot skall principen givetvis ligga
fast det harär huvudansvaret för upprätthålla lagatt ochstaten attsom
ordning och märmiskorna grundtrygghet brott,att motge oavsetten

i landet de bor. Som följd härav måste ha över-statenvar etten
gripande också för kommunal verksamhet inom polisensansvar en
område.

Enskilda initiativ för skapa trygghetatt

Någon generell skyldighet för enskilda ingripa för förhindraatt att
eller avbryta brottsliga förfaranden fimis inte i svensk rätt. Däremot
har redan framhållits, skydda sigrätt själv och sinattenvar, som
egendom och i övrigt ingripa brott inom för vissa, i lagatt mot ramen
fastlagda regler. Av intresse i sammanhanget bl.a. reglerna iär 24
kap. 1 och §§4 brottsbalken nödvärn och nöd i 24 kap. §7samtom
andra stycket rättegångsbalken förrätt under vissaatt,om envar
förutsättningar, gripa gärningsman på bar gärning eller flyende fot.en

tillRätten Självskydd i praktiken oftautövas tjänster köpsattgenom
från bevakningsföretag. kanDet gälla väktarbevakningett ellert.ex.
tekniska skyddsanordningar. En väktare åtnjuter i sitt arbete särskiltett
skydd enligt regler i 17 kap. §5 brottsbalken har inga rättsligamen
befogenheter dem tillkommerutöver Väktarbevakningsom envar. an-
vänds endast i begränsad utsträckning områdenpå berör allmän-som
hetens skydd och säkerhet. Det förekommer dock väktare användsatt
för övervakning exempelvis fastigheter och bostadsområdenav samt
för övervakning kunder i varuhus. I lagen 1974:191 be-av om
vakningsföretag finns regler bl.a. auktorisation och tillsyn överom av
bevakningsföretag godkännande personal hos bevaknings-samt om av
företag.

I till väktare ordningsvakterär särskiltmotsats avsedda med-att
verka till upprätthålla allmän ordning. Ordningsvakter förordnasatt av
polismyndigheten och i sittstår arbete under polisiär ledning. De har
därvid skydd och befogenheter i utsträckning överensstämmerstorsom
med vad gäller för polismän. Användningen ordningsvakter ärsom av
begränsad till vissa, i lag särskilt angivna tillfällen, bl.a. offentliga
tillställningar och allmänna sammankomster, varvid polismyndigheten
i vissa fall har befogenhet bestämma visstarrangöratt att etten av
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Somanlita ordningsvakter för ordningshållningen.skallevenemang
medverkar vid ordnings-platser där ordningsvakter oftaexempel på

vissakan idrottsanläggningar, köpcentrahållningen nämnas samt
fritidsanläggningar och campingplatser.nöjes- och såsom restauranger

polisen själv använder ordningsvakter,förekommer ocksåDet t.ex.att
tunnelbanestationer och ambassader.för bevakning av

ordnings-ordningsvakter finns i lagen 1980:578Regler omom
författningar lägre valör. Rikspolisstyrelsen utfärdarvakter isamt av

utrustning och utbildningföreskrifter ordningsvakters m.m.om
i omfattning sig iUnder har enskilda växandeår engageratsenare

bl.a.lokala, trygghetsskapande projekt. handlarDet om grannsam-
deltagande i det mångskiftandebostadsinbrottverkan mot samt

utvecklasbrottsförebyggande arbete håller på mångapå att ortersom
socialtjänst ideellasamverkan mellan bl. polis, skola, samtgenom a.

exempelvis näringsidkare ellerorganisationer och sammanslutningar av
se 1991922100 bil. 3 37 ochboende inom visst områdeett prop. s.

BRÅ redovisat positiva erfarenheter56. har till Justitiedepartementet
brottsförebyggande arbete,försöksverksamhet med sådant somav en

arbetsgrupp inombedrivits vissa under medverkanpå orter av en
departementet.

sammanhanget kan också erinras det arbete pågår pål somom
ochhåll för förebygga och minska skadeverkningarmånga rånatt av

liknande brottslighet riktar sig handeln och bankermot motannan som
från haroch andra penninginrättningar. Efter uppdrag regeringen

BRÅRikspolisstyrelsen i samråd med Arbetarskyddsstyrelsen och --
förslag till åtgärder detta område, vilket redovisats tillutarbetat påett

regeringen i januari 1993. redovisning bör överlämnas tillDenna
kommittén. Också lokala och andra aktioner butikssnatterier ärmot av
intresse i detta sammanhang.

talar för enskilt ansvarstagande i framtiden bör fåDet mesta att en
roll det gäller skapa trygghet brott. En sådanstörre när att mot

förmodligen nuvarandeutveckling kommer äga ävenatt rum om
lagstiftning skulle framstår bakgrundenlämnas orubbad. denDet mot

lämpligt ändringar i kanredan de regelverketgöraatt nu somsom
för utvecklingen skall i kontrollerade och frånbehövas skeatt

rättssäkerhetssynpunkt betryggande former och på sättett som
verkligen leder till i lokala samhället.trygghet detstörreen

Också den omständigheten lagstiftningen bevakningsföretagatt om
och ordningsvakter tämligen gammal det motiverat medär gör en

regelverket.översyn av
bör fråganKommittén analysera och enskildas rollöverväga närom

det gäller skapa trygghet brott alla de aspekter kanatt mot ur som
relevanta i detta Inriktningen isammanhang. bör attvara vara -
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former fullt betryggande från rättssäkerhetssynpunkt ökaärsom -
tryggheten brott i denstörremot ett trygg-genom engagemang
hetsskapande verksamheten från enskilda rättssubjekt i egenskap av
exempelvis näringsidkare, arbetsgivare, hyresvärdar, fastighetsägare
eller ökat samarbete mellanarrangörer t.ex. ettav evenemang, genom
kommuner och enskilda detta område.på

Omfattningen det för ordningshållning exempelvisav ansvar som
vissa enskilda rättssubjekt har redan i dag bör studeras. inteDet kan
uteslutas det sikt finns skäl ålägga trafikföretag förpåatt att ett ansvar
ordningshållningen allmänna kommunikationsmedel längrepå gårsom

vad föreskrivs i den ordningslag, vilken regeringen nyligenän som om
har förelagt riksdagen proposition prop. 199293:2l0.

sammanhanget bör också vilka krav i framtidenI övervägas som
bör ställas rekrytering, utbildning, arbetsledning och tillsyn i frågapå

ordningsvakter och väktare. fråga därvid bör belysasEn ärom som
möjligheten för poliser sin fritid bidra till ordningshållningpåatt
exempelvis s.k. matchvärdar vid idrottsevenemang. Kommitténsom
bör också fri regleringen andra liknandeövervägaattvara av

verksamheter, alarmering polis eller bevakningsföretag vidt.ex. av
inbrott, överfall el.dyl.

gällerNär det frågan vilka befogenheter bör tillkommaom som
personal poliser bör kommittén grunda sina förslagän påannan en

analys formerna för och komplettera det allmännasutövaattav
våldsmonopol. kan självfallet inte komma i fråga enskildaDet att
medborgare anförtros uppgiften ålägga sanktioner brott.att mot

Kommittén bör hur tryggheten brott skall kunna ökasöverväga mot
enskilda i utsträckningökad sig i olikaattgenom personer engagerar

slag brottsförebyggande aktiviteter, exempelvis s.k. neighbourhoodav
watch grarmsamverkan brott. Härvid bör kommittén särskiltmot

hur detta slag aktiviteter kan genomföras rättssäker-pröva utan attav
heten eftersätts. detta sammanhang kan det finnas skäl för kommitténI

vad anförsbeakta bl.a. förebyggande ungdomsarbete inomatt som om
föreningsrörelsen i slutrapporten från den regeringen tillsattaav

förarbetsgruppen insatser läktarvåld. redovisatsRapporten,mot som
till regeringen i februari 1993, till kommittén.bör överlämnas

Som redan framhållits bör polisen i framtiden ha huvud-även

lför upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Kommitténansvaret att
bör rollfördelningenbelysa och samspelet mellan polisen och de
enskilda och enligt det anförda, kommer attpersoner organ som, nyss
kunna ha uppgifter det gäller ordningshållning förebyggandeellernär

brott. En utgångspunkt bör, redan understrukits, detattav som vara
givetvis inte får olika former privata poliskårer elleruppstå av
medborgargarden, vilka tillåts utanför kontroll polisenoperera av
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utsträckningii övrigt. Polisen bör såeller det allmänna stor som
medtrygghetsskapande arbetetlokalai detmöjligt motornvara

enskildauppgifter i förhållande till dekontrollerandesamordnande och
mellansamverkani önskvärtmedverkar arbetet. Det är attsom

för polisens kamputvecklas tilloch poliser i framtidenenskilda nytta
förhur formerna dennabrottsligheten. Kommittén bör studeramot

samverkan kan gestaltas.utvecklade
förslagredovisats medtill justitieministernNyligen har rapporten
föringripaför enskildatill utvidgad skyldighet att attpersoneren

förhindraFörslagetbrott. närmastär attavsett attavstyra personer
friabrottsliga situationeri i vissa gåraktivaär attgenomgruppsom

uppdrag.utanför kommitténsfråga fallerskylla varandra. Dennapå

Övriga frågor

med Rikspolisstyrelsen, Riks-under arbetet samrådaKommittén bör
i relevantaBrottsförebyggande rådet. Samråd bör också,åklagaren och

Riksrevi-Statskontoret ochmed Statens räddningsverk,delar, ske
sionsverket.

centralorganisationernaoch de fackligaSvenska kommunförbundet
i kommitténs arbete.tillfälle lämna synpunkterbör beredas att

föranledsförfattningsändringarskall föreslå deKommittén avsom
ställningstaganden.kommitténs

till polisenskostnadsberäknas. får inte ledaFörslagen skall De att
ökningar totaltheller får de leda tillbehov ökar. Inte settav resurser

i samhället.kostnader för upprätthålla trygghetensamhällets attav
1995.skall avslutat föreKommitténs arbete utgången marsvara av

före juni 1994.delbetänkande bör redovisas utgångenEtt av
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Bilaga 2

Förteckning
över

organisationer m.fl. utred-som

träffatningen medsamman

Utredningen har hållit hearingar med rad olika organisationer ien en
kartläggningsfas. Hearingarna har kretsat följande frågeställ-kring

gäller enskildaningar det organisationernär

Vilka dagens problemär-
Vilka åtgärder vidtar eller planerar ni vidta för minskaatt attnu-
den brottslighet berörs i utredningens direktivsom
Vilka ni vidtasåtgärder bör i framtiden Vad kan Ni självaanser-

vilketoch ni beredda axlagöra är attansvar

Vid hearingarna med företrädare för kommunerna frågeställ-var
ningarna

Frågor tillstånd utfärdas polismyndighet.om som nu av-
Vill kommunen ha möjlighet organisera övervakningstörre att-

ordning och trafikav
Vill kommunen ha inflytande polisverksamhetenytterligare på-
i övrigt

Vilka områden-
Onskemål-

för inflytandetFormer-

Vilka dagens problem det gäller brottär när-
Vilka brottsförebyggande åtgärder kommunen bör vidtasanser-
i framtiden
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axlakommunen bereddVilket är attansvar-

deltagit iförteckning först vilka kommunerföljandeI somanges
harhearingar. Vid dessa hearingarutredningens även representanter

länspolismästarelänspolischef ellerrespektive länsstyrelse,för
medverkat i hearingaravsnitt övrigadeltagit. I ett somsenare anges

organisationer räknas iDeltagandeutredningen anordnat. uppsom
bokstavsordning.

haft kontaktutredningenkallats till hearingar harUtöver de som
i Stock-och åklagarmyndighetenantal polismyndighetermed bl.a. ett

holm.

1 Kommuner

Stockholms län1.1

Botkyrka
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Norrtälje
Nynäshamn
Sigtuna
Sollentuna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje
Tyresö
Täby
Upplands-Bro
Upplands Väsby
Vaxholm
Värmdö

1.2 Kronobergs län

Alvesta
Lessebo
Ljungby
Tingsryd
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växjö
Almhult

1.3 Malmöhus län

Bjuv
Eslöv
Helsingborg
Höganäs
Hörby
Höörs
Kävlinge
Lomma
Malmö
Sjöbo
Skurup
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Trelleborg
Ystad

1.4 Göteborgs och Bohus län

Göteborg
Härryda
Kungälv
Munkedal
Mölndal
Orust
Sotenäs
Stenungsund
Uddevalla
Öckerö

1.5 Skaraborgs län

Falköping
Grästorp
Gullspång
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Götene
Habo
Hjo
Karlsborg
Lidköping
Mariestad
Skövde
Tibro
Tidaholm
Töreboda
Vara

Jämtlands län1.5

Berg
Bräcke
Härjedalen
Krokom
Ragunda
Strömsund
Åre
Östersund

Övriga

Riksförbund BOJBrottsofferjourernas
brottButikssamverkan mot

NykterhetsrörelseSamfundensKristnaDe
DKSN

narkotikaupplysningför alkohol- ochCentralförbundet
CAN

Morsor påFarsor stan
Folksam

Fryshuset
Frälsningsarméns Socialtjänst

FIFSFörsamlingar i SverigeIslamiskaFörenade
Narkotika FMNFöräldraföreningen mot
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Guardian Angels

HSB Riksförbund
Hyresgästernas Riksförbund

Kulturcenterunionen i SverigeIslamiska
IKUS

Larmbranschen i FöreningLIF
LO Rättsskydd AB
LP-stiftelsen

RiksförbundLåssmedsmästarnas

Fighting GenerationNon

Ordningsvakternas Riksorganisation OR
Riksorganisation PROPensionäremas

Posten

Riksbyggen
och SkolaRiksförbundet Hem

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle RNS
för PensionärsGemenskap RPGRiksförbundet

Riksidrottsförbundet
för KvinnojourerRiksorganisationen i Sverige ROKS

Riksorganisationen Brott VVVmot

för statsbidragSamarbetsnämnden till Trossamfund
SST

Skandia
Sociala Missionen

Svenska Arbetsgivareföreningen
Svenska Bankföreningen
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Stöldskyddsföreningen

Sveriges Advokatförbund
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO
Sveriges Fastighetsägareförbund
Sveriges Försäkringsförbund
Sveriges Kristna Råd SKR

KöpmannaförbundSveriges
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Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund
Sveriges Muslimska Förbund SMUF
Sveriges Pensionärsförbund SPF

SWESEC Svenska Säkerhetstötetag
Syrisk Ortodoxa Kyrkan

TCO

Villaägarnas Riksförbund
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Bilaga 3

Innehållet i utbildningen för

ordningsvakter

Rikspolisstyrelsen har meddelat föreskrifter och allmärma råd RPS FS
1986:58 angående ordningsvakter. Enligt dessa skall innehållet i
utbildningen ordningsvakter omfatta följande.av

Kursinnehåll Timmar

Polisensverksamhet,organisationoch samhälleligafunktion:
Ordningsvaktsbegreppet
Ordningsvaktsallmännaåliggandeenligt lagen ordningsvakterom
Ordningsvaktsbefogenheter
Ordningsvakt: titt bruka våld: sjilvskyddsteknikatt
Ordningsvaktstjinstenautförandejämte yrkespsykologi
Ordningslagstiñningen
Aløkohollagstiñningen:narkotikainfomiation
Vissa brott brottsbalkenmot
Vägtrañklagstiñningen
Sjukvård
Prov

ü
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4Bilaga

föri utbildningenInnehållet

Väktare

föreskrifter och allmänna råd RPS FSRikspolisstyrelsen har meddelat
1974:191 bevakningsföretag och bevak-1987:1 till lagen om

1974:462.. Enligt dessa skall innehållet iningskungörelsen ut-
omfatta följande.bildningen väktareav

ÃmnesprecixeringÄmnesområde Ms-årgångDelämne

Bevaknings- Viktarens 6 tim
juridik uppgifter

Rättsligt skydd 7 § BevL
17 kap 1 brottsbalken§

Frihetsberö- 24 kap 7 2 rättegångsbalken§
vanligastevande De

ñngelsebrotten
Rätten Nödvärnatt

befogenhetbruka våld Laga
24 kap rättegångsbalken
Nöd
Återstñllandeav
rubbadbesittningvid färsk
gärning 14 § promulgations-
lagentill brottsbalken
Ytlig kroppsvisitationenligt
2 1976:371§ lagen om
behandlingen häktadeav
och anhållnam.fl.

Tystnadsplikt
Polisorganisariønen
Polisväsendets Polislagen
organisationoch 1984:387 och
funktion polisñrordningenrelate-

1984:730rad till det lo-
kala polisdistriktet
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Ordningsvakt.:-
institutet
Ordningsvakts Skillnadenmellanordnings-
befogenheter vaktsoch väktaresbefogenheter
och arbets- betonassärskilt
giñ

Bevaknings- Företagsstruktur 3 tim
branschen Bevakningstöretagets

organisation
bevakningsupp- Målsättning
gifter Ledning

Utövande
Auktorisation Meddelande

Tillsyn
Återkallelse

Godkännande Meddelande
Begränsning
Återkallande

Bevaknings- bevakning 5Fast Personligt timupp-
tjänst trädandet.ex.

industri eller In- och utpasseringskontroll-
områdesbevakning
portbevakning Passeringskontrollens-
fanygsbevak- utövandei fråga om-
ning fordonpersoner,
ambassadbe- och gods-
vakning

brand- och-
brottsplats-
bevakning

Rörlig Personligtuppträdande
bevakning Mål och medelt.ex.

distriktsbevakning-
bostadsområ- Instruktioner-
desbevakning Bevakningsplaner
butikskontroll Behörighetskontroll-
värde- Kontroll tekniskaav-

anordningartransporter
Åtgärderbevakning vid konstate-av-

enskild rande felaktighe-person av
ñr dennes och missförhållan-ter
skydd den skilda slagav

Legitimations- Legitimations-
kontroll handlingar

Övriga legitimations-
ätt

utförandeKontrollens
Rapport- Rapportsväktarmed-
skrivning delandets innehåll

Blanketter
Intern och extern
information

Arbetarskydd Orientering gällandeom
regler på området

Yrkesetik
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Bevaknings- Lamianord- Stim
hjälpmedel ningar

Fordon Trafiksäkerhets-
anordningar

Övriga tek-
niskahjilp-
medel
Umasming
Uniform Skyddsbeklidnad

ÖvrigaFunktionsbe- tecken
teckning för och märken
väktarem.m.
Legitimations-
kort
Övrig utrustning Batong

Skjutvapen
Koppel
Livrem
Hölster
Fordon
Hund

Brandför- Förebyggandeoch 4 tim
slickandesvareta

uppbyggnad
Viktarens roll
i brandförsvaret
Förebyggande vanligasteDe brand-
brandförsvar orsakerna

Hur brandrisker
förebyggaoch undanröja

Åtgärder vid Rädda Larma- -
upptäckt släcka
brand Lokala larm-

möjligheter
Släckmedel Handbrandsläckare-

inomhusbrandposter
Automatiskt: Funktionenmycket
larm- och kortfattat
anordningar Centralapparatoch

orienteringsplaner
Brandslåckning Handbrandslickare-
praktisk övning Vatten PulverC0, --

Upptridande i
rökfylld lokal

Olycksfallsvård Förebyggande Råd ñroch regler 2tim
olycksfall ñrhlndrandeav av

olycksfall
Olycksfallshjålp Förstahjälpen

Självskydd Självñrsva- Hur undviker 2 timman
grunder skadorvid överfallrets egna
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16 timvid olikaBesökVäktarpraktik
bevakningsobjekt,

be-genomgångav
vakningainstruk-

och bevak-tioner
ningaplanerm.m.

l timInformationFacklig av
fack-ñr deföreträdareinformation

organisationernaliga
väktarområdetinom

2 timKunskapsprov

44 tim

grundutbildningFortsatt

6 tim7 § BevLVäktanenaBevaknings- upp-
gifterjuridik

brottsbalken17 l §Rättsligt skydd kapfördjupade kun-
rättegångsbalken7 §24 kapi deskaper

Frihetsberövandeolika delämnena
bruka NödvämRättenatt

befogenhetLagavald
brottsbalkenNöd 24 kap

Återställande rubbadav
vid färskbesittning

14 promul-gärning §
tillgationslagen

brottsbalken

tystnadsplikt

3 timFöretagastrukmrBevaknings-
Bevakninga-branschen
företagetsorga-
nisationoch
uppgiñer

MålsättningBevakningaupp-
Ledninggifter
Utövande
MeddelandeAuktoriaation -
Tillsyn
Återkallelse
MeddelandeGodkännande
begränsning
Återkallelse



Bilaga 4 VäktarutbildningenSOU 1994: 122 233

Bevaknings- Säkerhets- Säkerlnetslzotande 16 tim
tjänst ñrdju- upplysning verksamhet
padekunskaper Säkerhetsakydd
i olikade del- Väktaresuppgift och
ämnena i säkerhets-ansvar

systemet
bevakningFast Personligtupp-

tridandet.ex.
industri eller ln- och utpasseringskontroll-

omrädesbevakning
ponbevakning Passeringskontrollens-
fartygsbevak- utövandei fråga om-
ning fordonpersoner,
ambassadbe- och gods-
vakning

brand- och-
brottsplats-
bevakning

Rörlig Personligtuppträdande
bevakning Mål och medelt.ex.

distriktsbevakning- gbostadsområ- Instruktioner-
desbevakning Bevakningsplaner
butikskontnoll Behörighetakontroll-
virde- Kontroll tekniskaav-

anordningartransporter
Åtgärderbevakning vid konstate-sv-

enskild rande felaktighe-person av
ñr dennes och nrissñrhållan-ter
skydd den skilda slagav

Legitimations- Legitiomations-
kontroll handlingar

Övriga legitimatione-
sätt
Kontrollensutförande

Rapport- Rapportsväktamted-
skrivning delandets innehåll

Blanketter
Intern och extern
information
ÅtgärderKriminalteknik vid misstanke

brottom
Uppträdandepå
brottsplatsen
Signalementslära

Yrkesetik Väktaresuppträdande
i olika situationer
ärlighet, vaksamhet
och hjälpsamhet
Orienteringom grupp-
och masspsykologi
samröre medmänniskor
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GällanderegelerpåArbetarskydd
området
Arbetarskyddeuupp-

funktionbyggnadoch
ñretagetinom

tim4Larmanord-Bevaknings-
ningarhjälpmedel

Trañksikerhetø-Fordonfördjupade
anordningarikunskaper

Övriga Tilltridestörbudolika rek-de
Inpaueringmillen-niskahjilp-delimnena
Vaktlokaler ochmedel
besöksrum
Inhignader

nycklarLås och
Belysning

Värdeskåp,Valv,
säkerhetsskäl,
dokumentskap
PV-bevakning
Sambandsmedel

hundBevakningmed
övrigtHjälpmedeli

Umcsming
SkyddsbeklidnadUniform
Övriga teckenFunktionsbe-

teckningñr och märken
väktarem.m.
Legitimations-
kort
Övrig utrustning Batong

Skjutvapen
Koppel
Livrem
Hölster
Fordon
Hund

limBrandskadestatistik 14Brandñr- Allmänt om
Brandförsvareubrandtörsvarsvar
utformningfördjupade
SektioneringarFörebyggandekunskaperi de -

brandñrsvar bjilklag,Väggar,olika delämnena
dörrar, m.m.
Brandventilation

vanligasteDe
brandorsakenra

brandFörebyggandeav
Undanröjandeav
brandrisker
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ÅtgärderSlickande vid upptäckt
brsndförsvar brand

Brandsliickningalira
Slickutruatning
Automatiskalarm-
och alickanordningar

Slickövningar
Praktiskövning Vanliga situationeri

viktanjinsten

Självskydd Tekniken stå 8 timatt
vidrätt samtal

Tekniken ledaau en
motståndutanperson

Tekniken gripaatt
vid passivtmotstånd
Tekniken gripaatt
vid våldsrnatmotstånd,
skuldergrepp,
medliggning,
fasthållning
Tekniken göra sigatt
fri från anfall Förbjudnagrepp
framifrån Transportgrepp
Tekniken göraatt
sig fri från anfall
bakifrån
Försvar raka slagmot

riktas ansiktetmotsom
Försvar knivmot
samt
batong-teknik
Repetetionoch
kunskapskontroll

Kunskapsprov 2tim

53 tim
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120timArbetsmtinerioch rörligArbetsteknik Fast
bevnkningañretagetbevakningpraktisk
Bevaknings-yrkesträning
instruktioner
Bevakningsplaner
iakttagelseroch
Åtgärder
Rapporter

bevakninga-Teknisk
utrustning
Brandbekimpning
Brandslickningmtrustning
Medlem i arbetslaget
Arteumillningar
säkerhets-ocharbetar-
skyddsñreskriñer

217 tim
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Bilaga 5

Innehållet i utbildningen för

skyddsvakter

Rikspolisstyrelsen har meddelat föreskrifter och allmänna råd RPS FS
1991:5 utbildning och utrustning skyddsvakter bevakningsamtom av

civila skyddsobjekt. Enligt dessa skall innehållet i utbildningenav av
skyddsvakter omfatta följande.

Ämnesområde ÃmnespreciseringDelämne Tidsátgdng

Bevaknings- Polisväsendet Organisation 19och tim
juridik funktion

Polisensñmranskap
skyddsvaktöver 16 §

skyddsñrordningen
Försvaret Organisationoch

funktion m.m.
Skyddsvakts Hur skyddarskyddsob-man
uppgifter jektet från angrepp

Information innehålletiom
SÃKFA

Rättsligt 17skydd kap l § brottsbalken
Skyddsvaktsbe- Avkrävande identitetsupp-av
fogenheter gifter olika slag legitima-av

tionshandlingar
Kroppsvisitation
Ytlig kroppsvisitation
Undersökning egendomav
Avvisandeoch avlägsnande
Tillfälligt omhändertagande
Gripande
Beslag
Dokumentation beslut 10av -
17 §§ skyddslagen
Gripande 24enligt kap
7 2§ rättegångsbalkenst
De vanligastefängelsebmtten

Mänskliga Förbud mot tortyr
rättigheter Regeringsformen

FN-stadgan

Rätten Nödvimatt
bruka våld 24 kap brottsbalken

befogenhetLaga
Nöd
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Återstillarxde besittningrubbadav
14 promulga-ñrsk gärning §vid

till brottsbalkentionslagen

skyddslagen18Tystnadsplikt §
viktsresgenomgångKortVäktare av

aligganden
skyddsvaktirKrigsman att somanse

situationerkrigsmani vissa
brottsbalken21 3kap §

och skyldigheterRättigheter
folkrättenenligt

StimMålsättningBevakningstjinst
Ledning
Utövande
Personligtuppträdande

utpasserings-ochIn-
utövandekontrollens

Iøgitintationskontroll
skilda slagIngripandeav

ZtimSkyddsvaktsemblemUtrustning
Funktionsbeteckning
Godkännande
Legitimationskon
Övrig utrustning Livrem

Batong
Batongfiste
handbojor
Skjutvapen
förvaringsbestimmelserm.m.

4timKommunalaKommunal
räddningstjänstenräddningstjänst
organisation,
uppbyggnad,
uppgifter
Förebyggande

Åtgärderoch slicksnde
2 timFöroch reglerFörebyggande RådOlycksfallsvllrd

olycksfallförhindrandeolycksfall av
hjälpenOlycksfallahjilp Första
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överfallskadorvid
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Bilaga 6

utbildningen förInnehållet i

jakttillsynsmän

råd RPS FSföreskrifter och allmännaRikspolisstyrelsen har meddelat
Enligt dessa skalljakttillsynsman.1986:27 utbildning m.m. av

följande.jakttillsynsmän omfattautbildningeninnehållet i av

Ãmnes Tidsdtgdngområde

organisationPolisväsendetPolisensverksamhet,
funktion,samhälleligaoch

jakttillsynsman,begreppet
rättsligt skydd

2 brottsbalkenl7 kap 1 §§-
åliggandenallmännaAllmänna Jaktillsynamana

jaktstadgan,enligt jaktlagen,åligganden
vapenkungörelsenvapenlagenoch

brottutñrande, vissajakttillsym
brottsbalkenmot

fyra timmarvarav utgör
självstudier

Jakttillsyna-
Omhändertagande egendomavmans

Gripandebefogenheter
Beslag
Rapportering
Identifiering

befogenhetLagaRättenatt
24bruka våld kap brottsbalken

Prov

20 tim
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Bilaga 7

Innehållet i utbildningen för

naturvårdsvakter

Rikspolisstyrelsen har meddelat föreskrifter och allmänna råd RPS FS
1993:10 förordnande och utbildning naturvårdsvakter.. Enligtom av
dessa skall innehållet i utbildningen naturvårdsvakter omfattaav
följande.

Ämnesområde Ãnmesprecisering Ttdsdtgdng
Timmar

Polisensoch Polisensoch naturvlrdensverksam-
naturvärden: het, organisationoch aamhilliga
organisation ñmktion, begreppet

naturvdrdsvakt,rättsligt skydd
17 kap l 2och §5 brottsbalken

Allmänna Naturvårdsvaktsallmännalligganden enligt
ñliggandenoch naturvårdslagen,naturvårdsförordningen
grundläggande terringkörningslagen,terfångkömingan
lagstiftning förordningenoch terringtrafikkungörelaen,

tillsynensutförande,vissabrott mot
brottsbalken

Naturvårds- Omhändertagande egendomav
vakt Gripandeavvisande
befogenheter Beslag

Rapportering
Identifiering

Rätten Lagabefogenhet24 kapatt brottsbalken
bruka vald 10 23och §§ polislagen1984:387
Prov

20
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Ändrad ochandras.Var andes35.för denstatliga stämmaansvarsfördelning. Kulturpolitik och internationalisering.Ku.statistiken.Fi.
fysisk planering.Miljö och M.36.Landstingenoch EuropaKommunerna,N. underSexualupplysningochreproduktivhälsa37.C.Bilagedel.+

1900-taleti Sverige.UD.ochChefskap.S.kvinnorföreställningarMåns om. i Sverige1850-1993.Kvinnor, barnocharbete UD.38.EG. Ju.vapenlagenoch. solidaritetblivit äldre.Om39.Gamlapsykiatri. ärKriminalvård och Ju. ungasom. Europeiskaäldreåret1993.mellangenerationerna. SsamhällsekonomiskEnSverigeoch Europa.. strålskyddsforskning.Långsiktig M.40.konsekvensanalys.Fi.
Ledighetslagstiñrtingen A.miljön. 4 översyn.EESoch M.EU, en-. ochtrossamfunden.C.utrikes- StatenFöljdemaför Sverigei 42.Historiskt vägval-. skattemasbetydelsesysselsättning43. Uppskattadhänseende bli,och säkerhetspolitiskt att omav -

Fi.för privatatjllnstesektom.Europeiskaunionen. denbli medlemi UD.respektiveinte
i samhället.Fi.Folkbokföringsuppgiñemaochkultur 44.kontinuitet- konstFörnyelseoch om. livslångt lärande.Grundenför U.45.framtiden.i Ku.

samhällsekonomi,transfereringamellanövergripande SambandetFörslagtill 46.Anslutning till EU -. ochsocialbidrag.lagstiñning.UD.
obligatoriskaanslutningenför mottagande Aweckling denkommit...Förberedelser 47.Om kriget av. studentkårerochnationer. U.bistånd19494969 Bilagedel.SB. tillmilitärt +av

för utveckling bilagedel.demokrati 48. Kunskap A.Suveränitetoch +. Utrikessekretessen.Ju.UD. 49.bilagedelmedexpertuppsatser.+
Fi.50.AllemanssparandetFi. översyn.l3. JlK-metoden, enm.m. -

bildning. Museernasuppdragochtid. C. 51.MirmeochKonsumentpolitiki enny. organisation bilagedel.Ku.På15 K. +väg.. och skogsmark. Teaternsroller. Ku.Skoterköming jordbruks- 52.16.
Ku.för hantverkare.åtgärdsiörslag. 53.MästarbrevKartläggningoch M.

Års- praxis i asylårenden.Ku.koncemredovisningenligt EG-direktiv. Utvärderingoch 54. av. reformeratbilstöd. S.55.RättentillDel och Ju.l ll. ratten-
för våldtagitsochnationell kvinnori kommunalverksamhet- 56. EttKvalitet centrum som. utvärdering. misshandlats.S.uppföljning och C.

Principiellaarbetsfördelning Beskattning fastigheter,delbiståndet styrningoch 57.Renaroller i av -. beskattning fastigheterutgångspunkterföri effektiv biståndsförvalming.UD. av m.m.en
Fi20. Refonneratpensionssystem.

Bilaga 58. Juni Nationaldagen.Ju.pensionssystem. A. 6Reformerat. skyddas Principer ochindivideffekter. 59.Vilka vattendragskallKostnaderoch
Bilaga förslag.pensionssystem. B. M.Refonnerat22.

Beskrivningarskall skyddasavtalspensioner. 59.Vilka vattendragATP ochKvinnors av
vattenområden.M.bostäder.Förvalta Ju.23.

utformningoch tillämpningstrategiför framtiden. Särskildaskålalkoholpolitik 60.Svensk24. aven --
andrabestämmelserialkoholpolitik bakgrundochnuläge. 2 5 § ochkap.Svensk25. -

utlänningslagen.Ku.alkoholproblem.förebyggaAtt. Pantbankemaskreditgivning. N.alkoholmissbrukare.S. 61.27. Vård av
fastighetstaxering,del Fi.62.RationaliseradKvinnor ochalkohol.28.

Ju.Alkohol. integritetoch effektivitet.Föräldrar 63.PersonnummerBarn - --. i tankarna M.Vallagen.Ju. 64, Med30. raps
mervärdeskattefrågorlll Kultur Fi.Vissa 65. Statistikoch integritet, del 2 Lag31. omm.m.- -

Fi.UnderSammaTak. C. personregisterför officiell statistik32. Mycket m.m.
betydelsei medborgarskapsarenden, Fi.Vandelns 66. Finansiellatjänsteri förändring.m.m.. Räddningstjänsti samverkanochKu. 67. entreprenad.

för ytterligareTV-sändningar.Tekniskt Ku. Fo.34 utrymme. insiderfrågor.lrurspåverkanoch vissa68.Otillbörlig F
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inför framtideni Sverige99. Domarenof EnvironmentPrinciplesGeneral69.On the
utredningsarbeteför fortsattutgångspunkterProtection.M. -

Del B. Ju.AFi.utjämning. +lnomkommunal70.
gränsöverskridandevidBeskattningenhälso- 100.utfärdasutlåtandenOm intyg och71. avsom

EG, Fi.omstruktureringarinomyrkesutövningen.sjukvårdspersonalioch m.m.
ribban101.Höjförtidspensionarbetsskadaochsjukpenning,72.

för yrkesutbildning.U.Lårarkompetenserfarenheter.förutsättningaroch- utvärdering bistånd.UD.och102.Analysunder-ochvärderingarvälfärd73. Ungdomars aven-
polisutbildning.Ju.Studiemedelsfinansierad103.attityder. C.livsstil ochlevnadsvillkor,sökningom

miljöpåverkanplan för undvika104.PVCEG. Fi. Moch att74.Punktskattema en-
radio ochTV. Ku.Ny lagstiftning105.C.Patientskadelag.75. om

Sjöarbetstid.K.106.towardsthe Environment76.Trade and a- framtidakårnavfallsfinansieringl07.Säkrareñeld.playing M.sustainable av -
M.kostnader.C.trösklar.77.Tillvarons

kämavfalls-framtidaSäkrarefinansiering108.K.Citynmnelni Malmö.78. av
M.Underlagsrapponer.kostnaderbankombudsman.Fi.79.Allmänhetens -

K.från 109.Tågetkommer.reform Lägesrapportunder80. iakttagelser en -
S.och konkurrens.110.Omsorgvid universitetuppföljningResursberedningens sex

miljöklassningoch EG. M.Bilarsresurstilldelningssystemet 111.dethögskoloroch av nya
livsmedelskvaliteten.och112.Konsumenternahögskoleutbildning.U.grundläggandeför

konsumentupplevelser.Jo.En studieskiljeförfarande.Ju.81. Ny lag avom
113.Växanderåvaror. M.miljöinsatseri jordbruketFörstärkta82.

Avfallsfri framtid. M.Jo. 114.EG:s miljöprogram.tillämpningsvensk av-Övergång Sjukvårdsreformer länder.i andra115.kollektivaverksamheteroch83. upp-av
kol. N.Skyldighet lagraolja och116.arbetsrätten.A.densvenskaEU ochsägningar. att

J11,förvaltningsärenden.DomstolsprövningU. 117.högskoleutbildningen.inom84. Samvetsklausul av
människansInformationsteknologin-Vingar118.energi.85. lag skattNy om

förmåga.SB.EG-anpassning.ochEn teknisköversyn
Reftn-me;Livsmedelspolitikför konsumenterna.119.Motiv. Del -- sig. Jo.komll. Fi.bilagor. DelFörfattningstextoch avsom- Ju.leasing lös egendom.120.Finansiellinom slutenvårdkonsumtion86.Teknologi och av

Bosparande.Fi.121.1981-2001.S.korttidsvårdsomatisk
lokalsamhället.Kartläggningbrott i122.Trygghetbetalningför redovisningochtidpunkter mot87.Nya av

förslag. Ju.principiella synpunkterochavgifter. Fi.skatteroch
och EG. Fi.88.Mervärdesskatten

och EG. Fi.Tullagstiftningen89.
fastighetsverksamhct90.Kart- och

samordningochfinansiering,-
författningsreglering.M.

för minskaPrinciperkoldioxiden91. Trafiken och att-
K.koldioxidutsläpp.trafikens

trafik i K.för92. Miljözoner tätorter.
skärgårdar.Jo.93. Levande

medielandskap.Ku.1990-talets94. iDagspressen
offentlig regi. S.sjukvårdsförsäkringi95. En allmän

miljöbalken. M.Följdlagstiftrtingtill96.
enskildabrunnar. M.Reglering97. vattenuttagurav

förmåner. Fi.98. Beskattningav
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Reformeratpensionssystem.BilagaB.Statsrådsberedningen
Kvinnors ATP ochavtalspensioner.[22]förkriget kommit... Förberedelser mottagandeOm av Svenskalkoholpolitik strategiför framtiden.[24]en-militärt bistånd1949-1969 Bilagedel.+ Svenskalkoholpolitik bakgrund nulåge.[25]och-lnfomiationsteknologin

förebyggaalkoholproblem.[26]Attfönnåga.[l-Vingar människans 18]
Vård alkoholmissbrukare.[27]av
Kvinnor ochalkohol. [28]Justitiedepartementet

Föräldrar [29]Barn Alkohol.- -vapenlagenoch EG [4] Gamla blivit äldre. solidaritetOm mellanärungasomKriminalvård och psykiatri. [5] generationerna.Europeiskaäldreåret [39]1993.Års- koncemredovisning EG-direktiv.och enligt mellanSambandet samhallsekonomi,transfereringarDel och Ju. [17]l ll. ochsocialbidrag.[46]Förvaltabostäder.[23] Rättentill reformeratbilstöd. [55]ratten-Vallagen. [30] Ett för våldtagitskvinnor ochcentrum somUtrikessekretessen.[49] misshandlats.[56]6 Juni Nationaldagen.[58] Om intyg ochutlåtanden utfärdas hälso-som avPersonnummer integritet och effektivitet. [63]- och sjukvårdspersonali yrkcsutövningen.[71]Ny lag skiljeförfarande. [81]om sjukpenning,arbetsskadaoch förtidspensionDomareni Sverigeinför framtiden förutsättningarocherfarenheter.[72]-utgångspunkter fortsatt utredningsarbete.for- Teknologi ochvårdkonsumtioninom slutenDel A-l-B. [99] somatiskkorttidsvård 1981-2001.[86]Studiemedelsfmansieradpolisutbildning. [103] En allmänsjukvårdsförsäkringi offentlig regi. [95]Domstolsprövning förvaltningsärenden. 17]av Omsorgoch konkurrens.[110]Finansiell leasing egendom.[120]lösav Sjukvårdsreformeri andraländer. [115]Kartläggning,Trygghet brott i lokalsamhället.mot
principiella förslag. [122]synpunkteroch Kommunikationsdepartementet

Pâ [15]väg.Utrikesdepartementet
Malmö.Citytunnelni [78]Historiskt Sverigei utrikes-ochvägval Följdemaför- Trafiken och koldioxiden Principer för minskaatt-säkerhetspolitiskthänseende bli, respektiveintebliattav trañkenskoldioxidutsläpp.[91]medlemi Europeiskaunionen.[8] Miljözoner [92]för trafik i tätorter.Anslutning till övergripandeEU Förslagtill- Sjöarbetstid.[106]lagstiftning. [10] Tågetkommer. [109]Suveränitetoch demokrati

med [12]bilagedel+ expertuppsatser. Finansdepartementetroller i biståndet styrningocharbetsfördelningRena
Ändrad för [l]ansvarsfördelning denstatligastatistiken.effektiv biståndsförvaltning.[19]i en och samhällsekonomiskSverige Europa.EnSexualupplysning reproduktivoch hälsaunder1900-talet
konsekvensanalys.[6]Sverige.[37]i
JIK-metoden, [13]m.m.Kvinnor, barnoch arbetei Sverige1850-1993.[38]
Vissamervardeskattefrágor Kulturlll m.m.-Analysoch utvärdering bistånd.[102]av Uppskattadsysselsättning betydelseskattemasom-
för privataden tjanstesektom.[43]Försvarsdepartementet
Folkbokföringsuppgiñemai samhället.[44]Räddningstjänsti samverkanoch entreprenad.[67] Allemanssparandet [50]översyn.en-
Beskattning fastigheter,del PrincipiellaavSocialdepartementet -
utgångspunkterför fastigheterbeskattning [57]av m.m.föreställningarMåns kvinnor Chefskap.och [3]om Rationaliseradfastighetstaxering,del Fi. [62]Reformeratpensionssystem.[20] Statistikoch integritet, 2delReformeratpensionssystem.BilagaA. Lag personregisterför officiell statistik [65]om m.m.-Kostnaderoch individeffekter. [21] Finansiellatjänsteri förändring. [66]
Otillbörlig kurspåverkanochvissainsiderfrågor. [68]
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[52]roller.Teaterns[70]utjämning.Inomkommunal
[53]hantverkare.förMästarbrev[74]EG.ochPunktskatterna

[54]asylärender.praxis iUtvärdering[79]bankombudsman. avAllmänhetens
2 kap.tillämpningutformning ochSärskildaskäl avenergi.påskattNy lag -om

utlämingslagen.[60]ibestämmelserandra5 § ochEG-artpassning.ochtekniskEn översyn
medielanlskap.[94]1990-taletsiDagspressenDelMotiv.- TV. [105]radio ochlagstiftningNy[85]Del ll.bilagor.och omFörfattningstext- betalningredovisningochförtidpunkterNya av Näringsdepartementet[87]avgifter.skatteroch

[61]kreditgivning.[88]EG. PantbankemasochMervärdesskatten
kol. [116]olja och[89] lagraoch EG. SkyldighetTullagstiftningen att

[98]förmåner.Beskattningav
ArbetsmarknadsdepartementetgränsöverskridandevidBeskattningen

[100]EG,inomomstruktureringar [41]m.m. Ledighetslagstiñningen översynen- [48][121]Bosparande. bilagede.utvecklingförKunskap +
Övergång kolektivaochverksamheter upp-av

Utbildningsdepartementet [83]svenskaden arlztsrâtten.EU ochsägningar.
[45]lärande.livslångtförGrunden

Civildepa rtementettillanslutningenobligatoriskaAweckling denav
[47]nationer.ochStudentkårer ochLandstingen Eunpa.Kommunerna,

frånreform Lägesrapportunderiakttagelser en [2]Bilagedel.- +
universitetviduppföljningResursberedningens sex [14]tid.konsumentpolitik i enny

resurstilldelningssystemet nationelldet verksamhethögskoloroch kommunalKvalitet inyaav -
[80]högskoleutbildning.grundläggande utvärdering.[18]för ochuppföljning

[84]högskoleutbildningen. [32]Samvetsklausulinom Tak.UnderSammaMycket
[42]trossamfunden.Höj ribban ochStaten

yrkesutbildning. [101]för under-värderingalåtar-kompetens välfärd ochUngdomars en-
]73]attityder.livsstil ochlevnadsvillkor,sökningomJordbruksdepartementet Patientskadelag.[75]

jordbruket [77]i trösklar.miljöinsatser TillvaronsFörstärkta
[82]miljöprogram.EGzstillämpningsvensk av- naturresursdepartementetochMiljö-[93]skärgårdar.Levande

livsmedelskvaliteten.ochKonsumenterna [7]miljön.ochEESEU,
[112]konsumentupplevelser. påjordbruks- ochslogsmark.En studie Skoterkömingav

för konsumenterna. åtgardsförslag.[16]Livsmedelspolitik ochKartläggning
[119]sig. [36]Reformen kom planering.fysiskochMiljöavsom-

strålskyddsforsknirtg.[40]Långsiktig
Kulturdepa rtementet skyddas PrinciperochskallvattendragVilka

[59]kultur förslag.ochkonstkontinuitet-ochFömyelse om
BtskrivningarskyddasskallvattendragVilka av[9]iframtiden.

[33]medborgarskapsärenden, [59]i vattenområden.betydelseVandelns m.m.
[34]TV-sändningar.ytterligare tankarna [64]för iMedTekniskt utrymme raps

of Environmentochandras. PrinciplesGeneralVår andes On thestämma-
[35]internationalisering. [69]ochKulturpolitik Protection.

och towadsuppdrag EnvironmentMuseemas andtheochbildning. TradeMinne a-
[76][51] field.bilagedel. playingsustainableorganisation+

fnansiering,fastighetsverksamhetKart- och -
[90]författningsreglerng.ochsamordning

miljöbalken. P6]tillFöljdlagstiftning
[97]enskildabnmnar.Reglering Vattenuttagurav
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miljöpåverkan.undvika [104]PVC förplan atten-
framtidakämavfallskosmader.finansieringSäkrare av

[107]
framtidakämavfallskostnaderSäkrarefinansieringav

[108]Underlagsrapponer.-
och EG. [111]Bilars miljöklassning

Växande [113]råvaror.
Avfallsfri 14]framtid.
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